
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 











ΒΙΕΜΕΝΤΟ 
ΟΕ ΤῊΕ 

ΟΟΜΡΑΒΑΤΊΥΕ ΘΒΑΜΜΝΑΑ 
ΟΕ ΤῊΣ 

ΙΝ)Ο.ΘΒΕΜΑΝΙΟ ΑΝ ΌλΘΙΝ, 

Αα ΟΟΝΟΙΒΕῈ ἘἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ 

ΟΕ ΤῊΝ ΗΙΒΤΟΒῪ 

ΟΡ ΒΑΝΒΚΕΙΤ, ΟἿ ἸΒΑΝΙΑΝ (ΑΥ̓ΕΒΤΙΟ ΑΝῸ ΟἿ ῬΕΒΒΙΑΝ), ΟἿ ΑἈΜΕΝΊΑΝ, 
Οὐ αμβξεκ, [ΔτΤιὶΝ, ὈὀΚΜΒΕΙΑΧ-ΒΑΜΝΙΤΙΟ, ΟἿνὉ [ΒΙΒΗ4 ΘΌΤΗΙΟ, Ο᾽ν Ηιαη 

ἙἘΝΜΑΝ, ΓΠΙΤΗΌΑΝΙΑΝ ΑΝῸ ΟἿ ΒΌΓΘΑΒΙΑΝ 

ΒΥ 

ΚΑΒΙ, ΒΒΕΌΠΘΜΑΝΝ, 
ῬΒΟΡΈΒΒΟΒ ΟΕ ΟΟΜΡΑΒΑΤΙΥΕ ΡΗΙΠΌΠΟΟΥ ΙΝ ΤῊΝ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤΥ ΟΥ ΓΕΙΡΖΙΟ. 

ΝΟΓΌΜΕ 1: 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΡΗΟΝΟΙΟΘῪΥ. 

ΤΕΛΝΒΙΑΤΕΌ ΕΒΟΜ ΤῊΒ ΟΕΕΜΑΝ 
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Ῥιιμοὰ ἰα Θούδδγ ὃΣ Θ. εἴθ, θαγαιδεδὸι. 



ΡΒΕΕΑΟΙΝ ΤῸ ΤῊΝ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΕΒΙΤΙΟΝ, 

Τηιοβο ὑπὸ μᾶνθ ᾿πιρδυ 1 4}}}7 ΓΟ]Πονοά {πὸ ἀσνοϊορπιοπί οὗἁὨ δοιραγαῦνθ 

ῬΒΠΟΙΟΧΥ ἴῃ ἐπ6 ἰδὲ ἔθη Ὑϑαγ8 Ὑ1} 06 ἀσσαγο οὗ [Π6 ζγθϑί ὈγΟσΓΘΒ8 1 
μ85 πιδὰρ ἰπ ἰδ ἱπίοσυδὶ. ἴῃ Ὀοΐῃ {π6 β6ορὸ δηά ἐπ παίιγο οἵ 18 ποτκ 

ἰ: ἢ88 βῆθνσπ 4}} ἐπ ο]ββίϊοιγυ βδηά ογοβέϊνο υἱβοὺγ οὗ 8 βοίΐθποθ ἐδμδΐ ἰδ 
4} γουπρ ἰπ βρίΐθ οὗ [8 ΒΟΥΘΠΥ γοᾶγθ. Τηδὶ (8 ἀἴνθῦβθ δηὰ βοαδίίογοα 
ἀοίδ!]6 προᾶὰ ἐο Ὀ6 ομοθ δρδίη Ὀγου το 6 Γ᾽ ἀπ ΘΓ 0Π6 βγδίθηιδίϊο ΒΓ Θρ6- 

ποηΐ Ὑ«{1}} ΠαΡΪγ ὍὈ6 ἀουδιοα ὈΥ͂ Δὴγ οομπιροίοηΐ υάχο. Το ἢγβι οἀϊξίοη οἵ 
βο ἢ] οἱ ἢ 6 τ᾽ 8 χες Οομιροπάϊιμη᾽ ἀρροαγοὰ ἰπ 1861, δπὰ ν8 βίποϑ ἐν ΐδο 
ΡΟ Βημοἃ 'π ἃ γουϊθθα ἴοσττῃ ὈγῪ ἐπὸ δυΐποτν, ἐπ6 βϑοοηᾶ ἐπι Βῃουὶ Ὀθίογο 
δὶ5 ἀρδίῃ. ὙΠ θη ἰὲ 88 οὐἀϊίοὰ ΠΉΔΙΙΥ ἴπ 1876 ὙΠῚ ΥΟΥΥ͂ ἤον Ομ δηρο8 ἷπ- 
ἀεοὰ, (6 ἔνο ϑάϊξοτβ ογο αἰγοδὰγ οὗ ορίπίοῃ ὑπαὶ 1ὑ γοαυϊγθα δοπρ]θέθ 
τε ΟΠ ρ (866 ἐπα ῥτγοΐδοο Ρ. 1Χ). Τὰ 1 ἔθϑὶ βιγο ἐπὶ (πο “ΕἸ πιθηΐε᾽, 
186 ἢγες υοϊυπιο οὗ Ὑ Ποῖ 18 ΠΟῪ Ὀοσίογο ὑπ6 τϑϑάρσ, πιϑοίβϑ ἃ γϑαὶ ποϑά. 

Τίπιο δηὰ οομιροίθης οΥοῖβπι Μ«{1}} ἀδοϊὰθ τ ποίπον ᾿{ ἢ88 βο]νθὰ {πὸ 

ΡΓΟΌΪΟΙΩ ἴπ ΔΗΥ ἀθργοο βαἐϊβίβοϊοΥ!  δηὰ ὙΠΟΙΠΘΡ Ὁ οδη οἸαὶπι ἴο Ὀ6 οἵ ἐΠ6 
ΔΔΒῸ ΒΟΓΎΪΟΘ ἰ0 ΟἿΤ δΒοίσθποθ δηὰ 18 βίπιάθηΐβ 88 ψδ8 ΒΟ] Θ᾽ Ομ ΘΓ ὈΟΟΚ ἴῃ 
8. ἐϊπιθ. ΨΥ (Δ 8 ν88 διϊοη θὰ ὈΥ 8}} πιδιποῦ οἵἉ αἰ Πουϊ 68 δηὰ ἴ 8πὶ {ὉΠ} 

οομβοίοῦβ ἐπί ἰῃ Βοπιθ γϑϑρθοὶβ ἰὑ ἰβ ἰηϑαρδαιοίοὶυ ἀϊβο αῦροά. 1 ἐγυδὶ 

βουθγίβ]θβδ (πδὲ ἐπ γΘΒΌ] ποῦ 6 οἵ ΒΟΠΙ6 ΒΟΥΥΪΟΟ, δἰ ἰθαβί ἴον 1: 6 ργϑβοηί. 

Ι δἰκο {πὶβ ορρογίυμ υ οὐ ἀγανπρ οϑρθοῖδὶ δὐΐθηϊοι ἴο 0η6 ΟΥ {{ἶ ὴῸ 
Ροϊηΐβ 'π ἔπ ρίδη δηὰ δχϑουζίοη οὗ ΤΥ ΜΌΥΚ. 

Ιὲ πτῶβ ποὶ πιὺ οὐ͵θοῖ ἰο οο]]θοὶ 4}} {πὸ νϑγίουβ νἱϑῦγβ, οἵϊζοηῃ τ] ἀ0}γ 
ἀϊνοτξοηῖ, προ ἤᾶνο Ὀθθη ἔγοπι ἔπι (0 ἐΐπιὸ ρυΐ ογναγὰ ὈΥ δυΐπουί 168, 

98 4υθδέ!οη8 γοϊαϊϊηρ ἰο ἐπα ᾿ἰβίοσυ οὗἩ (9 [π4ο0-αἀθγπιδηΐο ἰδησιαρθθ. ΑΒ 
ἃ τῦϊο 1 κίνε ΟὐΪγ [πο νἱοτβ (πᾶὶ 1 οοηῃβίἀϑν τἱρῆηξ ΟΥ δὲ ἰϑαβὲ ργοῦθΌ]θ, 

δου βυθτεϊἐϊηρ ἔμθὰ ἴἰο τοροδίρα ἰθϑίβι6 Α 076 τορβαγὰ ἰο {Π0 829 οἵ 
6 Ὀοοῖς ποορθϑιἑδίοα {Ππ||8 οουγθθ. ΤΠ6 πιοβὲ παρογίδηξ δου! ποτὶ 68 Μ1}} Ὀ6 
ἰοαπά 5ιπιπιδΥ!} δηυπιογαίοα ἱπ (π6 ἰηπἰγοάυοίίου δηὰ δὲ {πὸ Ὀοσίπηΐης οὗἉ 
ἔπ δϑορασγϑῖθ βϑθοίΐομβ. ΤῸ πιϑηΐϊίου ἴῃ οδο} οα86 ὙἘΠῸ [88 ἐγοαίθα {ΠπῸ ϑιιὺ- 

γεεῖ, διὰ πο ν8 ἴθ ἤγβὲ δῃϊπου οὗ ἐπθ υἱὸν 1 παν δοοορίοα, βοοιημϑα 
[0 Π)]6 ὈΠΠΘΟΘΘΒΔΕῪ (0 (Π6 ρυγροδο οὗ ἔπθ ὈοοΙ, δπὰ οχοϊυάοὰ ὈΥ {π᾿ 5πΙ|8}} 

δρδιθ δὲ ΠΥ ἀΐβροβϑαὶ. .1 ἴοοῖκ δὶ νὰ8 ροοὰ ψΠΘΥΟΥΟΥ 1 88 Βύγ6 1 Πδὰ 
ἰοαπὰ ἴξ; 41} ραγὶϊθβ διποηρ ἐπΠὸ αἰ ἔογθηΐς ποι ποὰβ ἀηὰ 86}|00}8 οἵ ᾿ἰηρσυϊδίϊο 
βδίθποθ δὺθ ἔδί ΥΥ τοργοβοηϊθά ἴῃ {Π086 ραροβ. Ηρποοῦ ἐπουρὴ 1 πΙΔΥ Ρ6Γ- 



ΥΙ Ῥτοίδοο ἰοὸ πὸ Οτὶρῖμαὶ Εἰ ΐοη. 

ἢδΔΡ8 ἤδᾶνο οὐϑι]οοκοα πιο {παὺ 18 ἀβθῦι], 1 8.11} Πορο ἐπαὶ δρρτοχὶ πιδίθ!ν 

αὐ ΘῊῪ ταῖθ 1 πᾶν δἰίαϊπθά ἰπθ αἷπι 1 πε βοὲ Ὀθίογθ πιὸ: [0 οχῃ οὶ [Π6 

ῬΓοδθηΐ βίαϊθ οὗ οὺγ Κπον]οάρο 'π ἃ ΘΟΠΟῖ86 9ῸῸΓΠ], ΚἼΥΪΠΡ ῬΓΟΠΙ ΠΟ Π66 ἴο 

411 (16 πιοῦο ἱπιροτέβπε ροϊπίβ. 

Αἱ {πὸ βδῖηθ {πιὸ 1 πᾶν ποῖ οοῃῆποα πγβο] ἰ0 βίαιϊηρ βιιο του 8 

88 Β66 1 σογίαϊη ἰο βέδπα [ὉΓ 4}} ἔυΐιγο ἐπι. 1 ἴᾶνο Βροκθη οὗ πιϑῃΥ ΡΓΟΌΪΘΠ.85 
ἐπαξ δύο 511}} υὑπβοϊυθά, ἴθ Ογάθν ἰὼ ρσίὶνο {ΠῸ γΘϑθΥ ποΐ ΟὨΪΥ ἃ ΒΙΙΓΥΘΥ͂ ΟΥ̓ 
σα 68 ὈΘΟη ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ΘΟΟΟΙ}] 8]ι94, Ὀὰὺὺ 4180 ἃ δ] Ρ86 οὗ {πὸ ψοῦκ {πὲ 
8.}}} γϑιηαῖπβ (0 Ὀ6 ἄοπο. Τ7Τ}}}18 8 1πα ΒΡ ΘΠΒ8Ό]6 ἴῃ Υἱὸν οὗ {π6 ροβίζ 0ῃ 

ἷῃ ὙΠῚΟΝ (Π6 8βοίθποθ οὗ ἐπθ πάρ. ἰδηρύυαροβ δἰ ργοβϑϑηὺ βίβηαἀβ. ΤΊ θη ΚΒ 

ἰο {πΠ6 ΑἰΒΟΟΥΘΥΎ οὗ ΠΙΔΠΥ͂ ἔΓΘΒ} ΒΟΌΓΟΘΒ ΟὗὨ ἰηἰογτηδίϊομ, πὰ 8ι}}} πότ. 
1 {πίηκ, ἴο ἔπ ἔογι]]6 δοπι θ᾽ ηδύϊοη, ᾿ πίοῖ {Π|0ὸ Ῥαβύ θη γὙϑαγβ πᾶν Ὀγουρῇῃς 

δὐουΐ Ὀοίποοη ταΐπυΐο ᾿ἰπνοβεϊραιίίοη οὐ {π0 ὁπ παπᾶ δηά {{Ππ|ὸ ΡΠ] ΟΒΟΡΗΥ οὗ 
Ἰδησυδροα οἡ {{π| οἶποῦ ({π6 οΠαγδοίον οὐ 1 16}}1 ἢαγο οηἀοανουτοά ἴο βκοίοῃ 

ἴῃ ΠΙΥ ΘΟβθδυ, 'Ζυπι Πποιυϊίχοη Βίαπὰ ἀον Κβ'ζρυδοι ΒΒ βόα" Ρ. 88 4..), πονν 
ΡΓΟΌΪΘΒ ἰο Ὀ6 βοϊγοα πᾶν οἵ ᾿αΐθ δυΐίβθῃ οἡ 4}} βἰάθθ, δηὰ {ἰδὲ ἴῃ βυ ἢ 

ΠΌΠΙΌΘΓΒ {πῶ ἸΏ ἀσοδθβ οὗ ΟΣ Μ|1]] 8.}}} Ὅ6 ποοραϑά ἴο πιαβίϑυ. ἔῃ τὰ, 

80 [ΔΓ 88 ἯΘ οἂπ ΓΘΟΚΟΙ ἐπαὺ {ΠΟΥ ἃγ6 ἰοὸ Ὀ6 Βο]γϑά αὐ 4]}.1 Ηδά 1 5] πεν 
Ραββα ΟΥ̓ϑῪ ἃ]] βο υπβοὐ] θα αι οβί 0 }}8 1η ἐπ ἩἸΒ(ΟΥΥ οὗ ἔπ ἱπὰρ΄. Ἰαηριαρθε, 
ἐπ ρῥἱοίαγο οὐ ἢ 6 ψ80]6 βυ]οοὶ ὙΠΊΘΙ 1 ἰγ]οἀ ἴο ἀγανν νου]ὰ πανὸ θη πιαγγοὰ 

ὈΥ̓ ἸΙΔΠΥ ο,͵ΘΥΟΙΒ ὈΪΔΏΚΒ. Βυΐ {ΠΡΓΠΟΥ 1 Ποροα ἴο ἱποῖία {πὸ γοϑά θυ ἰοὸ ἴπ- 

ἀοροπάοηϊ ἰηνοβυ ραίΐοπ, ὈΥῪ το ίοστηρ ἴὸ πο {πδὲ ΠπΠ88 ποὺ γοὶ ραββϑοὰ {16 

βίαρο οὗὨ ὈγΓΟΌΪΘΙ δπα Ππυροίποβὶ8β. ἴῃ ἀοΐπρ 801 πανο (Δ ΚΘΠ ΘΕΓΘ ἐ]ιαὶ ψ πδ΄ 15 
ὑποογίδῖη 8Πο0]ἃ ποί ργθροηάογαίθ ΟὐΘΡ ἡ μαὶ 18. οογίαϊη, δηὰ 8800] ΘΥΘΕΥ͂ - 
ὙΠΟΥΘ ὉΘ ΟἸΘΑΥΪΎ αἰπύϊηριϊδηοά ἔγοπι 1. Απά [ἢ ἰπβίοδα οὐὗἨἁ πΙΘΥΘΙΥ ἸΏΔΥΚ - 
ἵπ {6 ῬΒΘΠΟΙΊΘΠΟΩ ἷἰπη αιισβίϊοη 88 ὈΠΟΧΡΙαΙ πο, 1 πᾶνο οἵζθη πασαγἀ θὰ 
ἃ σοπ͵]θοίυτο, δὲ 411] ουθηΐβ ἴῃ δοπιϑίπηρ Κὸ {πὸ αϊγοοίϊοπ ἴῃ ψΠΐοἢ {16 

Βο]υἰΐοη οὗἨ {πὸ γτἱὰα]θ 18 ἰο Ὀ6 ϑουρμί, ἀθβρὶίο ἔπ089 ὙΠῸ τ βοὴ ΘΥΘΓΎῪ 
ῬΙΟΌΔΟΌΙΥ᾽ ΟΥὉ ῬΟΥΠαρΒ᾽ ἴῃ δβοϊοης ῆς ψοῦκβ, 1 ἸΠΔΥ αυοία αοοί πο Β ποτὰ: 
ὝὍΗ6 ογρίῃϊοηβ γοὺ νὙοηΐξαγο, ἃγο ἶἶκοὸ {Π6 ῬαηΒ γοὰ πιονὸ ἤουναγὰ οἡ {Π6 
Οἰιοββ- Ὀοαγὰ ἢ {ΠΟῪ ΠΙΔΥ ὉΘ ἱΔΚθη, Ὀπὺὺ ὑΠΟΥ͂ πᾶγο ἰπἰτοδυοοα ἃ σάπιο {πὲ ν}}} 
ῦ6 “οη΄, ΤῊΘ οοπίθοίαγοθ 1 παυθ δαπι θὰ ἰπΐο {Π||8 ὈΟΟΚ Βπουϊὰ ΑἸ αΥΒ 
Ὀ6 τορεγάθὰ ΟΠΪΥ 88 οἤ ΔΙ] 08 ἴο πιοτὸ παϊπυΐο ἱηνοβ ζ ΠΟ Π, 

ΑΒ γτοραγὰβ ἐπ δυγδηροπιθηΐ οὗ (ἢ6 πιδίϑυϊα] ΤῊΥ̓ δἷπὶ 18 ἰο0 Ἰοὺ ἐΐπ6 

ΑἸ ογθηΐ ὈγΆΠΟΙ68 οὗ ἰδηρσῦδρο δπὰ {1:6 βοραγαῖθ ἰδ ῦδρ 68 ΡΌΘΑΥ 680}} 88 8 

πὑπΐν οοπρ]οὺθ ἴῃ ᾿ἐ86} 7 οὐ {6 οομθοι Ὀὑδοκρτουπὰ οὗ ὑπ [πά0- οτδπῖς 
ΡΥΪπ  εἶνο ΘΟ πη γ, γοϑξ ἴῃ Β00 ἃ ὙΔΥ (παΐ 68 0}} βίη ρ]0 ΡΠ ΘΠΟΙΘΠΟΠ ἂρ- 
ΡΘΑΥΒ βορδιαϊθαὰ δ ᾿ἰξ|16 88 Ῥοββὶ Ὁ]6 ἔγοπι πὸ Κἰπάγοά Θχαπρ]08 ἴῃ ΟὐΠΟΥ 
Ἰδησύυαροβ. ΝΥ πιοϊμοά οὗἁὨ οχροϑίζΐοῃ ἰδῖοβ δϑουΐ ὑπὸ παῖ 416 σοῦγβο Ὀοί- 
ψ60η ἰπαὲ οὗ ΒΟΡΡ᾿Β Οομπιραγαίϊνο ΟὙΑΠῚ ΔΓ ἡ ἔπΠ6 οπ0 παπᾶ, ΜΟΝῊ πιαῪ 

1) Α8 τορεγὰβ οχοορίϊοῃβ δηὰ ἰσγορυ δυο 16 ᾿88 ΠΟῪ ὈΘΟΟΠΘ ἴῃ 6 
οἶον οὗὨ 4}1 βοιβο δυβ (0 δἱπὶ δὐ βϑοκίηρ [ὉΓ ἐπ γϑαβοὴ οὗ ἐπ οχοθρίίϊοῃ, 
ποὺ ΟΟΟΒΒΙΟΠΔΙΠΥ ΟἾἸΥ, Ὀὰυὺ ἴῃ ΘΥΘΙῪ 6686, δηἀ βγβίοπιαιοα!γ, ἂπὰ ψτὸ ὁ0η- 
ΒΟΥ Οὐν ἀυΐν ἰο βοίθῃοθ ὑῃαἰβοϊιδγροὰ ὑη8}} τὸ πᾶνθ ἔουπά 0 ΔΗΒΎΘΥ 
ἰο {π9 “χγ. Ηον ΠΙΔΠΥ ῬΒθποπιθηδ οὗ Ἰαηρύδρο, ἩΠΙΟΝ. ὁπ66 6 γο ἐπουρῆς 
ῬΟΥΙΘΟΟΪΥ ΟἸΘΑΓ, 80 ἴπαΐ ἃ ἢἤπαὶ ᾿πάκπιοπὲ οου]ὰ Β6 Ῥτοπουπορὰ ἀροη ἔΐθπι, 
᾿ιαῦθ ΟΥ̓ {Π|8 πηθ8ὴ8Β ὈΘΟΟΠΙΘ ᾿ΠΑΠΘΘΓΘα ργΟὈ]οπι 



Ῥγχοίαοο ἰο ὑπὸ Οτὶρίπαὶ Εἰ ίοη. ΥΙ 

δ. ἀοδεγίθο ἃ 848 ἃ οοπηροίθα ρἱοίαγο 9 πκίηρ τὺ ὈοΘΙοπρΒ (0 {π6 86 0Ρ8- 

τίς ἰδηρίδροβ ἰῃ ἐπ [πᾶ0-οτιδηῖϊο ΜΠ1016,.. απ ὑμπαΐ οἵ ΘΠ] ΟΠ 6 Υ᾽Β 
Οοπιροπάϊιῃπι. οὐ ποθ οὔποθ, ψ ΙοΪ ἀοοθβ 1{{10 ποῦ ἔπη βέγίηρ ἰοροῦπο Υ 
ἃ ὨιΠΟΥ οὗ ϑορδαγαΐθ ργαπηδῦθ. [{ Β660Κ8 (0 αη106 {π6 ΘΧΟΘΙ]Θησ68. οὗ 

υοίι, Τμῖ8 οὗ δουτβο οουἹὰ ποὺ ὈῸ ἀοπο ψἱίπουΐ Βοιπθ βδοῦῆοθ οὗ βυβίοηι. 

ἴπ 1Π6 ῬΠΟΠΟΙΟΡῪ 1 ψ8 Οὔ] ροὰ ἰο δαἀά 8. 86Γ71605 οὗ οΠδρύθυθ ἡ ΘΟΠΙ ΪΠδ- 
ΤΟΥ βουπά-οδηρο δου ὑγδοηρ ὑπ6 ἀονυθιορπιθι οὗ ἐπ ρῥυὶπιἷνο 1π40- 

ἀοτπιβηΐο Βουπβ Οη6 ΟΥ̓͂ ὁθ56. ἢστθΊ]Ι πᾶν ᾿δὰ ΠΟῪ δηὰ {πθη [0 Γοροαδὶ 
ἴῃ 380π| ψιδὲ ΠΔα ΑἸγο αν Ὀ6θη τηθηἰοπθα ΟΥ 0 Οχραπᾶὰ δηἀ βιρρ]οπιθηὶ σπαὺ 

νείοτο δά Ὀθθη ἸΏΘΓΘΙΥ ἰηΐοὰ αἱ. 1 ρυϑίον ἴο βυθπιῖς ἰοὸ {Π18 ἱποοη ΡΥ Υ 

οἵ διταηροπιθηΐ, ΜΔ ΟΝ ΒΟ ]ΘΙ ΟΡ ἢ88 δυοϊάθά, {π8ὴ ἰο ἀϊβγοραγὰ ὁοη- 
Δ ΟΠ ΔΙ {πΠ6 σοηβίἀογβῦϊο ἀϊάδοίίο δἀναηίαρο ὑπαὶ ἴὲ αῇογὰβ: δηά ἴῃ (Πὶπ 
Ῥοϊπὲ δὲ Ἰοαϑὲ 1 πορα ἴο Βᾶνθ οἱ ΤΥ δἀθ {86 δοδάθῃοαὶ ἰθϑοποῦη Μ}0 
Ἰοοΐασο οὔ σοι ραγδεῖνο ΘΥΒΠΙΠΊΒΓ. 

ἴῃ {πὸ ἰγβηβοῦρύοη πᾶν Θ ὈΘΘη 88 [ὯΓ 88 Ροβ810]6 οοηβογυδίίνο. ΤΠ6 

Γοδάοσ Μ|}} οαϑγ ρογοοῖνθ ΜῈΥ 1 ψὰ8 ΟὈ]ροὰ ἰο αἀϊβοδτὰ οὴθ οὐ ἔνο 

ΦΥΤ0Ὸ]8Β ἩΠΟΘΙΥ ἰπ 186, 6. 5. ἴπΠ6 τοργοβοπίδίίοη οὔ {πΠ0 ϑ'δηβ κεῖ ρδ]αίαὶ 
διὰ ΘΟΥΘΌΓΔΘΙ Β᾽ ὈΠΔηΐβ ὉΥῚ ς δπὰ 8 (0Υ 8). 1 οὐρῆϊς ῬΟΓΠΔΡΒ ἴῃ ΖΘΠΘΓΑΙ ἴο 
πᾶν ρμαϊὰ ουὐϑὴ τπογῸ δἰϊθηιοη ἐπδη ἃ πᾶν ἀἄοπο τὸ {16 το ἐπδὲ ἐπο 

βδπιὸ βδουπά ἴῃ αἰ ογοπΐ ᾿ἰδηριδροθ Βῃο ] ἃ Ὀ6 ΥὙΟργοβοηΐθα ΟΥ̓ ἐπ 6 β8πλ8 
εἶζτι: 6. ξ. Αν. Ζ, ποῖ γ.) ὁη δοοουπὶ οὗ {πΠῸὸ ἀομμδηΐο (Δ58.) 4; Οοὐπῖο τ, 

πο τς, ὁη δοοοιηΐ οὗ ἐπ ΟἹἀ Ηΐρη ἀογπδη τρ. Απὰ ἴῃ βϑυοταὶ οὐ 6 ῬοΟΪη (8 

ἐπ ποίβίϊοη πιϊρσῆς σΟΥΔΙΥ Ὀ6 ᾿πρτονυϑά, δἱ Ἰοδδὲ ἢ 1Ὁ Ὀ6 ἐπουρηὶ ἀοβίγα Ὁ]6 
ἴ0 9880 γ1ἔσο ψπδὲ ἰδ ὙΠΔΘΙΥ ΟΥ ὈΠΙΎΘΙΒΑΙΙΥ ἴῃ 86 ἴῃ ἔβυουν οὗἁὨ 1688 τι8118] 
πιοέμβοάδ. Α8 τορασγὰβ ἐπ6 Αὐγᾶπ ἰδηρυδροθ ἀπά ΑΥὐπηθηΐδη ΘΒΡΘΟΙΔ]}]Υ, 1 
ξἰαά]γ ἴδ κο {π18 ὀὁρροτγίυηι οὗ ὀχρτθβϑίηρ ἃ ν8ῃ, ψ Ποῖ, (π᾿ ηἰκ, πιοϑέ [πᾶο- 
Θογπιδηΐς ΒοΏΟΪΑΥΒ ΒΠαγο ἢ πιθ. ἐμαὶ ἐπ Οὐ ρτοβ8 οὗ Οὐ θηΐαὶ Βοθ οἶα 3) 
ΔΒοΙ] ἃ βαποίϊοη ὈΥ ἰἐ8 Δ ΟΥ̓ 88 Β005 88 ἰζ ἰ8 Ῥγδοίοθ]ο ἰοὸ ἀο 80, 
Ξ0π16 501 {40]6 δγβέσοῃ οὗἉ ἐγβηβουίρέϊοη ΤΥ {ππο86 Ἰδησῦδρθ8, ὙΓΠΊΟΙ 58 0014 Πᾶγνθ 
τεραγὰ ἰὸ {86 ποοάβ δοίι οὗ βρϑοΐβὶ ρῃ]] 0] βί8 ἀπ οὗἉ Θοπιραγϑίϊνθ Β0]1018 8, 
80 ἐπδὲ {86 νυϑραγίϑβ οὗ (Π6 ργϑυιπς ὑϑᾶρθ ἴῃ ὑπ τπϑίοῦ πᾶὺ Ὀθ0 δὖ ἰαβέ 
δγουρῆὶλ πη Ὀουπάθ. Τμαὶ ἔπ0 αὐοδιϊοη οὗ ἐΓΘΠΒΟΥΡΟΟΙ 8. πού γοί 

Γαβγ [ὉΓ 8 [8] βοιἸθηιθηΐ 18 πὸ τ]ὰ οὈ]θοίίοη. 
Ἀγ ποῦκ π88 Ὀθθὴ ᾿ἰϑαϑὲ ἱηπἀθροπάθης ἰπ ἀθα]ηρ ἢ π 6 ῬΒΟΠΟΙΟΦΎ 

οἵ Ἱναπίδῃ δπὰ Αὐπιϑηΐδη. Ηρτο 1 οουἹὰ ρζΘΠΟΥΘΠΥ οοπηθοῖ Ὁ ὙΘΥῪ ΟἸΟΒΘΙΥ 
πἢ ἐπ Θχοϑ θη ποτ οὗ Βαν  ΒΟΪ 86 δὰ Η  ΒΟἢ πιδη Π, ΘΒρ6- 
οἰ σὰ (6 ἤοττποῦ δ Ηδηάθοοκ οὗ ἐπ ΟἹἀ ᾿γαπίδη Ὠ᾿]θοίβ, δπὰ ὑπ 6 

ἰαξέοτ᾽᾿ Β Αὐπιοπίδη ϑίιυαϊθθβι [Ὃἤἢαῦθ ΟἿἹΥ ἀονϊαίθά ἴῃ ἃ ὙΘΥΥ͂ [6ὉῪΎ Ῥοϊηΐβ 
ἴτοτα ΗΠ ὈΒΟΒ πιαπη 5 ἰγθδέπιοπὲ οὐὗἩ ἔπ Ὠἰβίουυ οὗ (π6 Αὐπιθηΐδη βουπάβ. ἴῃ 

0 Κ6ΙΗ͂Ο ὈΤΆΠΟΝ ΠΙΔΗΥ ὙΠ ΙΟΟΚ ἴοῦ ἃ ποῦ ἀρία!]θα δοοουπὲ οἵ {Π6 
Βειβῃ ἀϊδ]θοίβ. 1 [Ὁ}} δαπῖς {παῤ σοπιραγαὶνθ ῬΠΙΟΪΟΘῪ πιυθὺ ἀθνοῖθ 
ἸΔΟΓΟ δἰξθηΐοη 0 {Π686 ἀἰαϊοοὶβ ἐμ δη 88 εἰς ποτίο Ὀθθη ὑπΠ6 ο886. Βυΐ ΠΙΥ͂ 

Κπονίοαρο ἰπ {π18 ἀοραγίμπιοπε ἰ8 00 8118}} [ὉΓ πιὸ ἴο τϑῃίατθ ἰο 8Βοὲ ΔΗΥ͂ 

1.) ΤΊο δἰέοπιρὲ πιαάθ ἰπ ὑπὸ ΗΠ Οὐμργοββ (866 ᾿ ου μαμα]υηροη ἀ68 
[ἀπέϊϑη ἱπέοσηθεϊοπδ θη Οὐ οηία! δἐθη- ΟΟΠργΘΒΒοβ᾽, Βου]ΐη 1881, Ρ. 89) Πα8 
πίοτγίππδίο!ὶΥ 164 0 πο γϑβυϊί. 



ΙΠ Ῥγοΐδοθ ἰο πὸ Οὐ χίμπαὶ Εἰ οη. 

ἀϊα]οοὶ οὗ ὑπὸ Βυ 8} στοὰ 8146 Ὁ’ βίἀάθ στ [τἰ8ῃ. ΙΓ νὰ8 τὴν ἱπίοηίίοη 

νο ΥΘΈΓΒ δ6Ὸ ἴο πιθῖζο τυ 80}7 80 [ὯΓ ἔδπη]αν ὙΠ} ΟΥΤτῖΟ δ ο Ὀς6 δ0]6 

ἰο ἰγοαΐ ἐπ ομϊοῦ Γθαϊυγοϑ δἱ Ἰθαϑὶ οὐ {Π|8 Ἰδηριαρα δ᾽οηρ νγ ἴπ6 τοδί. 

ΝΥ τοιιοναὶ ἰο ΕὙοΙθυνρ ΒΟ ον ΟΥ δὲ [πδὲ {πὸ ουΐ τη6 ΟΥ̓ αἸπιοβί ΘΠ ΓΘΙῪ ἔγοπὶ 
411} Ἰ ο]ἐο]ορίοδαὶ ᾿ἰογαΐαγο, πὰ 1 88 ἔππ8 ΟὈ]ροα ἴο ΔΘ πο ΤΥ ἀοδίψη. Α.8 
τοραγάβ 1γἾ8} 4180 ὑπ Ψψϑηΐ οὗ δ ΠἸΌΓΘΥΥ 1) βυ οί Θ ογ πγπϊβηῃοα τἱἢ ΡΉ]11ο- 
Ἰορσίοδὶ Πογαίατο οδϑυβθά: τὸ αἰ που 168 π᾿ ΠΙΔΠΥ ψαγ8. 1 δι πθποθ 8]] 
{π6 πιοτὸ ὑπαηκίι] ἰο Ῥτοῦ. ΤῊ ὈΥπ ΟΎ ΒΘ οὗ Φοπα [πον ἴῃ ΒτοΙθυΓρ], τπὸ 

ποὺ ΟἿΪΥ βοηΐ πὶ ποσί ΟΠ ΠΙΒΗΥ͂ ῬοΪπὶβ οὗ Κα! 6 ΡΒ ]Ο]ΟΘΎ, Ὀπὲ 4180 

αἱ τὰῦ τοαποβὺ πάογίοοϊ: πὸ ἰγοῦ Ὁ ]6 οὗ γον βῖηρ {Π6 Ῥγοοΐ- 8] ιθοίβ το] δεϊπς 
ἰο ΚοΙο. Βοίϊι ᾿Ἰιᾶνθ ὕθθι 8 Ποὶρ ἴο ΠΙΥ͂ ΨΟΥΚ ἴῃ ΠΙΔΗΥ ἀοί8118, ἴῃ Γ[ἘΓ 

ΠΊΟΥΘ ρἴδοοβ ἐπ 8η ἢ 88 Ὀ66η Ἰπἀϊοαίοα ὈΥ͂ ἃ τοίθγθηοθ ἴο ἢἷ8 παπιθ. ἴῃ ραυ 00} Γ 

ἰὲ ΔΒ Β06Ι Π6]Ρ ΟἾἹΥ ἐπὶ πιδάθ ἰδ ροββὶ 019 ἴῃ 41} οαβθδ ἰοὸ ἀϊβύϊη συ ἐπ 6 

ΒυΙ 8} ἔΟΥΤΠΒ ΘΟΥΓΘΟΙΥ δοσογάϊΐηρ ἰ0 ἀϊαϊθοῦ απὰ ρουϊοὰ. [1ΐ πιδὺ 8180 ὍΘ 
τοιιαγκοὰ ἐπαΐ αἰπιοδί 4}1 ὑπ0ὸ δάἀδοπάα τγοϊαϊπηρ ἴἰο Κοὶῆο μ. 568 {᾿ [πον 
ἱποοτφροταίοα ψ1} π6 ἰοχί οὗ {Π18 ἐγϑῃ8] αὐ] 0}}  γ6 ἄπο ἴο σοπιπιππίοδί 5 
ἴγοπι ΤΠ Πυγπογϑοη. {1 δαἀὰ Ἰαβὶν ἱπαὶ πὰ ν ἰγοαίπηθηὺ οὗ βοὴ οὗ {πὸ μΡΠ6- 

ποπῖθπὰ οὗ ἘΚ ο]λίο ῬΕΙ]ΟΪΟΡῪ 8 ποῖ ἴῃ ᾿ΙΔΥΠΙΟΠΥ͂ Ὑ1ΓῚ {Π6 Υἱοῦ 8 ΟΥἨ {1118 

ΒοΠοΪαγ, ἰὉ ἰδ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴ0 ργουθηΐ πιϊδβιιπἀογδίδπαάϊηρ, ὑπαὶ ἢ πᾶν ποὲ ἴπ 

ΔῺΥ ὙΑΥ Ὁθ Ἰηϑἀρ ΤΟΒΡΟΙΒΙΌΪΘ [ὉΓ χηϊβία κοϑ ὑπαὶ παὶρηῦ ὃὉ6 Τουπα ἵπ ἐπὸ 

ΚοΙες γμαγίβ οὗ {π18 ὈοΟΚ. 1 πᾶνθ ἰο ἐπδηὶς Ὠγτ. Η ΟἹ ἐπ διι8 6 οἵ Ἡδ146]- 

Ὀοτρ [πον ἰπ ΗδΔ110] ἴογ βοπιθ ποίΐοοβ γοϊαίϊηρ ἰο Οογπιδηϊο, ὙΠΟ ἢ 

Ἀ]δοοα αὖ πὶ ἀΐβροβαὶ αὐζον δῃ ἱπβρθοίοη οὗἉἨ βουθῦαὶ ρτοοΐ- δηά {πὸ ἤπ4}}Ὺ 

ΤΟΥΪΒΟα βῃιθοίβ δηὰ οἵ ψΠ16}} 1 πᾶγνο ἴον {πὸ πιοϑὺ ρασγί πιδὰθ 186. 

Ι πᾶν ποὺ Ὀδθῃ 80]6 δομβιβίθη!  ἰοὸ ἰδ κο δοοουηὶ οὔ {πὸ βοϊθηθθο 

Ἰοταίιτο ΟΝ Π88 ρροδγοὰ (ἢἷβ γϑαῦ. 1 Θβρϑοίδ!ῦν Ἰαπιοπὲ ὑπαὶ [Π6 856- 
οοπὰ οἀϊίίΐοη οὗ α. Μογοτβ ατοοκ Οταπιπιαῦ, Βγϑιπθβ ΟἹὰ Ἡϊση ἀογπιδη 
Ογαμμηαν ἀπὰ ἰπ6 βοοοπὰ οάϊξίοη οὗ 1,ωοβκίοπ ΒΒ Ηδπά-Ὀ 00} οἵ πο ΟἹ]ὰ 

Βυϊχανίαπ Τδηριαχο ἀϊά ποῦ ἈΡΡΘΑΓ ὑπὲ}] αὐΐοῦ τὴν ρυϊηὐϊηρ μὰ Ὀθριη. 

Τὸ ἴδοι ταΐο τοίθγομοθ, 1 818]} δα δὴ ἱπάοχ οἵ σογὰβ δῇ πὸ οπὰ οὗ 

{πῸὸ 8019 ποτ. 
118 οοπεϊηυδίίοηῃ ἀηᾷ ΘΟπο]υδίοη 8}4}} [Ὁ] 85. αυοΚΊ 88. ἐπι δπὰ 

βίγθην ρΟΓΠ. 

Ἐτνοΐϊθυτᾷ ᾿. Β., δὼὰγ 1886. 

ΚΑΒῚ, ΒΕΌΟΘΜΑΝΝ. 

1) ΤῈ 18. ΟΕΪΥ δῖποθ [π6 ἔουιπάϊπρ οὗ [Π6 οἤαῖὶγ [ῸΓ Θοπιραγδίϊνο Ρἢ110- 
ἸΟΩῪ ὑπαὶ {π6 Τῦηϊνουβίεν ΠΡΥΑΡΥ ποῖ Πε5. βυβίέθι ἸΟῪ Ῥυγοπαθθὰ ψογ Κα 
ὁπ ὑπὶβ 8 θ)]οςν (ἀρατὶ οὗ οουγβο ἔγοπι ὑπ οἰαββίοαὶ! ἰδησυδροθθ απὰ Οον- 
Ἰη8η10}, 80 ἐμαΐ ἐΠ6 ΠΘΟΘΒΒΘΓΥ πηδύθγ 8] οι ΟὨΪΥ͂ Ὁ6 Ῥτοου ΓΘ ΥΘΕΥ͂ σΥΔάμ8}}Υ. 



ΤΕΛΝΒΙΑΤΟΙΚΝ ΡΕΒΕΛΟΕ, 

---- - -- 

Ἦηοι Ῥγοῖ. Βγυρπιδῆη δπὰ Νγ, ΤΥ ΠΟΥ ργοροβθαὰ ἰο πιθ, ἐὺ Ὑθ 8.8 

8[ο. πὨΪΠῸ0 1 να59 δὲ}}} ἃ οἰυάοηί ἴῃ Ηθί ἀοΙὈογΩ, ἐμαὶ 1 9που!ὰ ἐγϑηβὶαίθ ἐπ 
Ὁτγυμπάγίβ5 ἀογ γυϑγρ]οϊομοπάθη Οὐδ πιαῖῖκ ἀθν ἱπάο- οΥπ ΔΠΙΒοι6η βργβοιθη' 
ἰπῖο ΕΏΖΊΒΗ 885 ΒΟΟη 88 ἰξ δρροαγοάᾶ, 1 ΙΔ Υ δοοθρίθα {Π0 ργοροβαὶ, ἴῃ [ἢ 9 

ΒΟΡ6 ἰπδὶ 1 β᾽ιουἹὰ ἔπ8 06 γϑπάθυϊηρ ν Δ] 0816 ϑογυΐοθ Ὀοίῃ ἰο ΕἸ 8} δηά 
Αππουοϑη βιυἀθηΐδβ οὗ ΡἘ]ΟΙΟΘΎ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰοὸ {π ΤΟΥΙΟΥ 0 που]ὰ οὐπουύ- 

ἘΠΕῸ ΥΘΙῪ ΡΟΒΒΙΌΪΥ, ἰἢ ἴπΠῸΥ ἀϊὰ ποὺ Πάρρθηῆ ἴἰο Κηον αθγπδη, πᾶν ἴὸ 

γτοιλαῖη δὴ ἱπάσβηϊίἑα ἰοησὶν οἵ ἐΐπιο πἰϊπουῦ Ὀοϊηρς 4010 ἴο Θϑηΐοῦ ἰηΐο ἃ 

βγσίβιηδίϊο δηὰ βοΐθη ϊο βδἰυαγ οἵὁὨ ᾿ἰδηριαροβ, Ὀα8θ04 οἡ ἢγπι δηὰ τὶρίά 
ῬυΪποὶρ]68. ᾿ 

1{ [μῃ6 ποτκ οὗἩ ὑγδηβδίίηρ {πὸ οΥτἰίπαὶ 88 ἰδθη πιὸ ἰουοῦ ἐπδη 1 

δὶ ἤγδὲ αδπὲϊοϊραίθαὰ ἰξ πουἹὰ, ἐπὶ8β 18 αἰπιοβ ΘΠ ΓΘ ἄμυθ ἰο ὑπΠ6 μονογίγ- 

το κθη βέϑίθ οὗ ουὐν Ἰδηβυαρθ 885 γτοβζασγὰβ ουγγθηΐ ρῥἢ]Ο]οχίοα)] ἐθοπηΐοαὶ 

ἰοΥπι8. ϑόοπιθ οὔ ἐπθ ἰθγπβ θμρϊογοὰ ὈΥ̓͂ πιΘ, 6. ὦ. 8] υγγοὰ δὰ Ὀγοῖθη 

δοοθηΐ, ἱπέογβοπδθηίαὶ, ἰμ 118 }} }. δἰγοηρτοχτγαάο οἵο., Μὴ πὸ ἀουὺέ δβουπά 

εἰγδηρο δἱ ἤγβίὶ γοβάϊηρ. Βυῖΐ (πΠο86, ὙΠῸ πᾶνθ οἰ ποῦ ὈθΘη ἰγαϊηθά δὲ ἃ 

Οοτπιδὴ ΟΠ ΎΘΥΒΙΥ ΟΥ δ΄ δι} 8ν ὙΠ} ΟοΥπιαπ ΡΠ ]Ο] Ομ 641 ᾿ἰἐθγδίυγο, 

ΠῚ ΤΟΘΟΣ οοπίθδβ δον αἰ βου, ἰὑ βοπιοιϊπιοβ 18 ἐὸ πὰ ἃ ὙΘΥῪ οχϑοὶ δηὰ 

Δρργοργίδίθ Ἐπ ρ] 5} Θαυϊναϊοπὶ [ῸΥ πιδὴγ οὗ [πὸ ἀονπιδη χΥθπιπ 8.108] (θ0}- 
ηἰοα ἶο8. Τίπθ ΜΠ} οἵ οουγϑθ Β|ὁ0ὁ "7 ὙΠΟΙΠΘΥΙ 1 παν ἰπ Θδοῖ 6886 ΗΪΐ 
προη {πο Ὀοβί ἔϑγπ), ὑυΐ 1 Πᾶν ΘΥΘΙΥΜΠΟΓΟ ἰγθα ταῦθ ἰο ΓΟργοδοηΐ 88 
ΟΥΔΟΙΪΥ 48 1 σου]Ἱά {Π6 πιθδηΐηρ οὔ (πΠ6 δυΐποῦ ἔπδὴ ἴο ργοάμοθ 8) οἰορϑῃηΐ 

ΒηρΗ ἢ ῬδΥδρῆγαδα, ὙΠΟ οοὐἹὰ ῬΥΘΒΟΥ͂Ο ποὶίμοῦ {πΠ6 ὈΓΘΥΪῪΥ͂ ποῖ ἐπθ 

ΤΣ βοϊθηιῆο ἤοσμῃ οὗ πὸ οΥἱ κίηα!. 
1μαδὺ δργίηρ Ῥγοῖ. Βυυρπιδηη βάν π|6 ἴῃ Το ρΖὶς ἃ ᾿18[ οὗἩἨ ὀΘοΟΥΓΘΟΓΟΠΒ, 

ΠΟΠΒΙ ΘΕ ηρ ΑΓΕ, οὗ πιϊδρυίϊηΐθ ποὶ ρσίνθη δ ἐπ ϑπάὰ οὗἉ ἐπὸ οὐ μίπαὶ που, 

διά ρμωγγ οὗ ἃ ΓῸ 5|1|0 πιϊϑία!κοθ ΠΟ 6 ΓΥ0 πιϑηϊοηθὰ ἴῃ {Π|0 ΓΘΥΪΘΒ 

οὗ ἐπ γοῦκ. Τῆθ86 88 4]80 ἔπ δογγθοίϊομβ δηὰ ϑηθηἀαίΐοπβ δὲ [Π0 δηὰ 

οὗ {πὸ Θογπιβη οαϊέΐοη πᾶν Ὀθθη πογκϑά ἰπίο (Π6 ὈΟάΥ͂ οἵ (π6 ἰἐγαπβὶδίϊοη. 
[4150 τοοοϊνϑα ἔγοπι ἰὴ δυΐῃποῦ ἃ ϑῃογὶ ἐϊπὴο ὡρὸ ὁη6 οΥὐἩΘ ΝΟ ΟΙΝΘΥ ὁ0Υ- 
Γοοϊοπθ οὗἉ ἐπ6 οΥἰ μα] ψ πο Ὑ{|}1} Ὀ6 ἔουπὰ δἱ ἐπ οπὰ οἵ (π6 ργϑβϑῃης 
εὐ! οη. ᾿ 



Χ ΤΥΔη δ] δῖον Β Ῥτοῖδοο. 

Αἱ ἐἰπ0 οπᾶ οὗ ἔπ νοϊυπιθ Ὑ{1 ὃὉ6 ουπὰ ἃ Βῃοτί 1188 οὗ ποθ δοῦγο- 
υἱδίϊοηδ ὙΠίο που]ὰ Ὀθ9 ἸΠΚΟΙΥ ἰο οδυδθ {π0 γοϑᾶθυ δὴν αἰ Που]γ. 

Ιῃ οοποϊυβίοη ἴ πᾶγθ Ὁ ΟΧΡΥΘΒΒ ΤΥ βΒ'ποοῦο γα πὰρ ἰο Ῥτοῖ. Βτυρ- 

πη δπὰ Μ', Ῥ. ΟἸ|60. ΕὍΙ].ον οὗ αοην}}]6 δπὰ Οδ͵υ8Β ΟΟ]]ο,6 Οδπιδτι ρο, 
ἴον {πΠ60 χήθαὶ δϑϑίβίβῃοθ [ΠΟῪ δυο τοπαουθα τη9 ὈΥ ΒοΙρὶπρ 'ἰη 86 γοδάϊην 

οὗ {0 φγοοΐ-δθοίβ. 

“. ΨΒΕΙΘΗΤ. 

οπάοπ, Νονθῦον 29, 1887. 



ΟΟΝΤΕΝΤΟ ΟΕ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΥΟΠΌΝΕ, 

ἹΝΤΕΟΘΟΟσΤΊΟΝ. ᾿ 
δίθ 

ὈΡΕΙΝΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒΞ ΒΟΙΈΝΟΣ ΟΕ ΤῊΝ ΙΝὈΟ-ΘΟΕΒΈΜΑΝΙΟ ΓΔ Κ- 

ΟΥΛΆΘΕΒ, ΑΝ ΤῊΒ ὈΙΝΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΙΝὺ6. ΕΑΜΙΠῪ ΟΕ 

ΠΑΝΟΘΟΌΛΘΟΕΒ ἹΙΝΤΟῸ 15 ΥΑΒΙΟῦδ ΒΒΑΝΟΗΒΗ 

Ὀοβηϊείοη οὗἉ ἐπθ βοΐθποθ οὗ ἐπ6 [πᾶὰρ. ἰδηριαροι (ὃ 1). 
Ῥειπεῖνο Βοπῖο οὗ ἔπ πάρ. Ρϑορὶο ( 2). . .ὄ .. «Ὁ 
Ὀιδοτγοπιϊδεέϊοη οὗἉ ἀϊα]θοίβ (8 8). ΝΞ ΕΞ 

. πο Αὐγϑδὴ Ὀγάποῖ (8 4) 

ΤῊΘ Αὐπιοηΐαη Ὀγάποῖ (ὃ δ). 
. Το Οτθοῖκ Ὀγᾶμοι (8 6) . . . . . 

ΤΠπο ΑἸἹραπίαη Ὀτάποῖ (8 1) 

ΤῊο [4116 Ὀγαποῖ (8 8) 

. Το Κοιῆς Ὀταποὶ (δ 9) 

. Το ΟἀοΥπιδηῖϊο Ὀγαποῖ (ὃ 10) 

. ΤἘ)ηο Βα 10. Β]ανυοπῖο Ὀγάποῖ (8 11). 

δικοίοῃ οἵ (86 [πάρ-. Ῥθαθο ὃ ΟΥ̓ ἀθυθιορπιθηὶ ἕο ὃ6 ἀϊθουβδοά ἢ ἷη ἐμἶδ 
Ὀοοκ (8 12). ΝΕ ον 

ΟΣ ΤῊΣ Β5ΤΕΌΟΤΟΒΕ ΟΕ ΤῊ ΙΝΌ6. ΤΑΝΟΌΛΘΕΒ ΙΝ ΘΕΝΕΒΑΙ, 

ΒΟΟΤ ΑΝῸ ΒΟΕΕΙ͂ΧΕΒ . ,....ϑ . «Ὁ. φνν ρὸν ρνν,͵ 18 

θονυοϊορπιθηΐ οὗἩἨἉ ποτὰ-οσιηδίϊοι δηὰ ἰηβοχίοη ἔγοπι οοπιροπίἑίοη (8 18) 18 

Μοδηϊηρ οὗ 6 ΠΥΡΉΘΠΒ δ] ἰπ (Π6 Δπαγβὶβ οὐ ψοσὰβ (8 14). . 16 

πὰ 

» ὦ ὦ Οὃ “, Ὁ ὧὦἱ ὦ Ὁ ἢ μὸ καὶ Ὧ “ δ᾽. οἱ ν᾽ ᾧ [ὃ -ῷ "»πὦ 

με εὸ 

ΡΗΟΝΟΙΠΟΟΥ. 

ΤΗΕ ΒΟΟΝΌΒ ΟΕ ΤῊ ΝΟ. ΡΕΙΜΙΤΙΥ͂Ε ΤΠΑΝΟΌΛΟΘΈ (ξ 15) ον. 19 

ῬΗΟΝΕΤΙΟ ΕἸΌΟΛΟΙΠΑΤΙΟΝΒ.,., ,.. ΝΕ ΕΞ ΕΣ. 

Ἰ. γοϊοοά «πὰ νοΐϑϑὶθδβ βουπάβ (8 18) ον νιν νι νιν κνιν, 20 
2. Βοπογουβ δηᾶ ποϊδοὰ βουπάβ (ὃ 1 . . .ὄ «τ νὸν νὸν 9 

8. δοπδηΐβ δῃὰ οοῃβοηδπίβ (8 1). .ὄ .Ὄ τ τῳ ν νὸν νων 99] 



ΧΗ Οοπίθηϊδ οὗ ἰπ6 γβθιὶ υο]υπιθ. 

Ῥδξο 

ΟΝ ΤῊΒ ῬΕΟΝΟΝΟΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΤΈΤΤΕΕΕ,...... νι. 92 

Το ἀἰϊδογοηὶ κΚἰπἀβ οἵ κἰρβαροίθ δὰ ἐπδμβοεῖρθοι (ὃ 19). ον νος, 9ῷ 

Βδηβκεὶε (8 2 )͵ . . .. . ον νυν, 98 

Ιτωπίδη (8 2) . .ὄὄ . -ττνφρν νι κεν νιν νιν νι νον, 94 

Ατγηιθηΐϑη (8 22), ΝΕ ΕΕΕΕΕΕΞΕΕ::: 
Ὁπιθτγίδη- δαπιηϊίο (8 93) ΝΥ ΕἸἸΟἸΝ ΣΕ ΕΕΕΕ:.: 

ΟἹἀὰ [τἴϑἢ (8 24) . . . νὸν νῳ νιν νιν νι ον νον, 9 
Οοὐἰπὶο ( 2) . . , . .- - τ τὐ νὸν νὸν νὸν νιν νι νον), 38 

{0 Ππυδηΐδη (8 268)... .ὄὄ «ὄὄ «νὸν νὸν νιν νων, 938 

ΟΙὰ Βυϊχαγίαη (8 2) . . .ὄ ..-ὐὐν νὸν νιν νον, 80 

ΗΙΒΤΟΕΒΥ͂ ΟΕ ΤΗΝ ΒΕΡΑΒΑΤΕ ΡΕΙ͂Μ. ΙΝΌ6. ΒΟΥΝΌΟΌΞ. 

ΤΗΝ ΥΝΟΝΈΕΙ 5. 

Α. ΤΠ ὸ νον }]5 5 ϑοηδηΐδ 

ΤῊΘθ ῥὑγὶπι. [πᾶρ. νον 6] βουπάβ “ὃ 28). 
Ιπάς. ὦ . . 

Ρεῖπι. πὰρ. (ὃ 29).ὕ 

Αὐγϑὴ (8 80). ΝΞ ΞΕ 
Αγπιοηίδη (ὃ 81). . . «τον ν νι νιν νι ον 
ατοοκ (8 8383). . .ὄ .Ὄ τον νὸν νιν νι. 

Τι4}1|ὁὸ (8 3833.Ὃ .- . «τ ν τὸν νὸν κεν φς 
ΟΟἾτῖ8ἢ (8 848. . .«(Ὄ........ 
Οονπιδηΐο (ὃ 838ϑδϑ. .. «τ... 

Βαϊ ϊο- ΒΙανοηῖο (8 36) ΝΕ 

Ϊπάχ. ὃ. .. ον 

Ῥείπ. πᾶν. (β 87) “ὁ 
Αγγδὴ (ὃ 88). . 

Αγπιοπίδη (8 39899ϑΡ-»ὀ . πα ΝΝ 

᾿Ογροκ (8 40). . . . «νὸν εν φν ες 

Τεαϊὶο (8 41). πα ΝΝ . 
ΟΟΙτίβι (8 42), - . «τ νφοτ νὸν γε: 

αογδηῖο (δ 4), . . . «τῳ νῳν ννο 
ΒΔ} ]6-8]ανοηΐο (ὃ 44). 

Ιπᾶάρᾳ. α΄... ΝΥΝ 

Ῥχΐπι. Ιηᾶν. (β 48). ΝΞ 
Αὐγϑαῃ (ὃ 46). . .Ὄὄἕ «ον ῳ τε φνφφνφρφνφς- 

Αγπιθηΐδη (Β 4) . . τ... νφνφ ρὸν νιν νιν νυ 
ατοοκ (8 48.) . .ὄὄ .«.«οτν νιν φρο νον ρων 
ΤΔ]ῖς (8. 49) ΝΕ 
ΟΟΙτνίβη (8 58) 'ὲ . . .«.τννῳφρ ρὸν νι φνν ον 

αογπιδηὶο (ὃ 8). . . Ὁ... νον ον φ τῳ νὸν ως 

ΒαΙ 6. Β]ανοηΐο (8 52). . .Ὄ τῳ ν οἰ νφφνφφ φως 

πᾶς. ἃ... ΝΞ ΈΞΞΞΕΕ 
Ῥγΐπι. ἱπάᾶρ. (β 58). ΝΕ ΕΞ ΞΞΕΕΕΞΕΕΕ 

Αὐγδὴ (ὃ ὅ) . . .ὄ .- «τω φνν νὸν τῳ φνω ως 



Οοπίοπίβ οὗ ἔπ ἤτοι τοϊπηιο. ΧΙ 

Ῥαχο 

Ατπιθηίδη ( 5), . .«Ὄ . «ον ωφῳφφν φρο ως 45 

ατοοῖ (8 568... . . «τῳ... ΝΕ  ΈΕΕἜ 48 
[ἐδ1|1ὁὸ (8 5 . . ...ν τ ρ νι φρο νιν νιν νος 46 
ΟΙτγῖϑ (Β 58.) . .Ὄ Ὁ τῳ ν τ νφνφ νος φνφς 46 
Οοτπιαπῖο (8 58 Ὁ. . .ὄ . «το τ νφ νὸν ον φὉ 41 
Βαϊιὶς-Β᾽Ιανοηῖο (8 60) . . .Ἡὄ . «ον νι ρει ν νον 41 

τ ΤΥ ΝΕ ΕΞ 41 
Ρυγίπι. πάρ. (8 61). . . . ..ὐνφοννφφωρ 41 

Ατγδὴ (8 62). .ὄ .Ὄ «0.0 ννννκφνρ νιν φως 49 
Ατιιθπΐδη (8 638), . . «ον. των ῳφ τ νν φως ὅ0 
τοῖς (8 64). . «των φνφφφν. ως 50 
Ἰιδ]ῖο (8 65 . .ὄ Ὁ. .τν νον τ φνῳφ φως δῚ 

ΟΟΙτγϊϑἢ (8 66) . .ὄ .Ὄ «τ. τνφνφν ρὸν φ φως 84 
θοτιιδηίο (ΒΒ 6) . .ὄ «τ. τον ον τ τ φως 56 
Βαϊεἰο- Β!ανοπίο (8 68). . .ὄ .ὄ τ. φ ων φ φως δ9 

πάρ. ὁ. ον νὸν νι ρρφφ νὸν φ νὸν. Ὁ 61 

Ῥείπι. πάρ. (8 69. . .ὄὄ . «νον 0 νὸν τς. 61 
Ατγαῦ (8 1). . .ὄ «τ. ννῳννφφννφ φως 62 
Ατιιθηΐδη (8 71). . «τῳ ν τῳ φως 62 
Οτοοῖς ( 72 . . . .-τονῳοῳφνφφφφφφφφ{ 68 

1ι41}}16 (8 13 . . «τον ον τῳ ρὸν νφφν φως β63' 
ΟΟΙτίδη (Β 14. . τῳ νρῳνῳφ τ φφφ νων. θ4 
αοτιδηΐο (8 175). . .Ὄ . ττν νον ον φ τ. ως θ4 
Βαϊ ο- δϑιανοηΐο (8 76). . .ὄὄ .Ὄ τ τ τῳ ν φως θ5 

[πάρ.Ἡ ο. . τε τ τ ν τ φ τ ν νὸν ν φ φὉἷ 66 

Ῥείπι. [πὰρ. (8 17 . . «τον σφ ν νὸν νων 66 
Ατγαν (8 178). .ὄὄ .«Ὄ... τ. νῳννφννν κν θ8 

Ατιποηΐδη (8 79). . .ὄ τ. των τῳ τω. 10 

Οτοοῖς (8 80). .ὄ . .- «των νὸν ρ φ φν φως τ 
[ἐ61|16 (8 8), . . «τ. .τνῳννννφφν τ 12 

ΟΟΙνίδηῃ (Β 82). . .Ὄ «των νν τ ν νιν 16 

θογδηΐο (8 8383. . .ὄ τ Πτ 0 νννν ν 46. 1 

Βα εἰς -ϑαυοπῖὶος (Β 84). . .Ὄ 66. ΝΕ 19 

[πάρ. δ΄. . . «τ. τ νὸν ρ εν ν κ κὸν κι ες 88 
Ργίπι, [πάρ. (Β 858). . .ὄ «τω ῳννν νει: 88 

Αἴγδη (8 86). .ὄ .Ὄ τ. τ τ νν ων κως 88 
Ανὐθηΐδη (8 5) . . «τον φν φως 84 
ατοοῖ (β 88). . . «τ ντνν ρὸν εν κι κι ν ν ες 84 
[ἐΔ1}1ὸ (β 89).Ὃ .ὄ «.ὄ «τον ν των ν τ ρ 84 
ΟΟΙνγίδ (8 99Γ᾽Ὺ . . . «ον 0 νον τ φ νὸν νι φς 8ὅ 

ΟΘοτιμδηΐο (β 91). . . ....ν νὸν νὸν κι νὸν νς 85 

Βα εῖς- Βιατοηίο (8 92). . - Ὁ τ .Ὑ Ὁ νὸν Ὁ 86 

ἱπάρ. α«. . ....ννν νιν κ κι κι κ κ κι κι κι κι νον 81 

Ρυιίπι. πάρ. (Β 938,5). .ὄὄ .ὄ «τ. .τὐνν νι κι νρ κ κι ες 81 

Ατγδὴ (8. 94). . . ..-τττν νὸν νὸ γ κι νι εν 88 



ΧΙ͂Υ Οοπίοηίϊδ οὗ ἐΐο ἢγαδί γοϊυπιο. 

Ατιηθηΐδη (Β 98, . .- -ὄ - «τον ον νι νει νν νι 89 

ὅτοοῖ (980). . .ὄ . «τὸν ν ρὸν νειν νιν 90 
Τίια]ῖο (8 97. . .- «τῳ νὸν νὸν νιν κι νι. 9ῖ 
ΟΟΙσίθη (β. 989) . .ὄ .ὄ «τὸν ρὸν νιν εν νι νιν, 983 
ἀοτνπδηίο (ἢ 990 . . .«Ὄ «τι φνὸ ων νιν νιν νιν, 94 
Βα ἰἰο-Β]νοηΐο (8 100). . . .« «τῳ ν ρὸν φ νιν 94 

πάρ. ὦ . .« «τῳ νὸν νιν κε νυ κι ρν ννιν, 98 

Ρυΐπι, πὰρ. (8 101) . . «νὸν νὸν νρρ νιν. 96 
Ατγϑμ ( 102) . . .ὄὄ «των νὸν ν νιν κω 96 

Αὐπιθηΐδη ( 13), . . «τ τν νι ρὸν νον. 91 

ατθοῖς (8 104) . .ὄ .« «τον νιν νιν νιν νι νιν, 97 
1α}16 (8 105 . . «τον ν νιν νιν νι νειν, 98 
ΟΟΙνίϑη (Β 106). . . .Ὄ τον ν νιν ν φ ιν ρει νι. 99 
αονγπδηῖὶο (δ 10). . . «Ὁ. φνρφ φρο ον. 99 

Βαϊ εἰο-Βιανοπῖο (δ 105.) . . . . ον νῳφ τῳ ν τ νιν νιν 99 

Ι͂πάρ΄. 9 (δ 109-110) . . . «Ὁ. φρῳ νὸν νιν νι νι νον, 100 

Ῥυϊπιϊνο [πᾶρ. σόονθὶ] οοπίγαοϊοη . . .« «των ων 105 

Οσμογαὶ τοιδῦκβ (8 111). . .. 105 

Ι. Οοπίτϑοϊίζοη οὗ α-, 6-, Ο-ὙΟὙ618 «ΙΕ ἃ α-, 6-, ϑι γον (8 119 

--115).. . .Ὄὄ.ἩὌ.. 106 

Π1. Οοπίταοϊίοη οὗ α-, 6-, - τοντθ]8 ΒΡῚΥ ἦ- ᾿ ἀπά "“- «γον οἰβ βᾷ 116) 108 

Β. ΤῸ γον ῖὶβ 8ἃ8 οΘοπμδοηδηΐίβ.. - -«- «τον νὸν ων. 109 

αθϑηθγαὶ τοδῦκβ (8 117. . .- «το ῳνφ νὸν νι ω. [109 

[πὰζ ὄ αὶ. . .ὄ .- ΝΕ ΞΘ 

Ρεΐαι. [πάφ. (8. 118-133) ον νον νυν νι νι νιν. 10 
Αὐγϑδη (8 128---12ὴ . . Ὁ... τροφὸν ρρ νιον, 118 

Ατιμθηΐδη (ὃ 125,ΏΖΓ. . . . «ον νφ νὸν νιν κως ΜΠ 

ατοοκ (β 129---183).ϑΝ . . .- τον νὸν νιν τ εν. 111 

ΓΑ]}6 (δ 188---138).Νὃ . . . .- «το νὸν ρὸν νιν 190 

ΟΙτῖδ (β 131-140). . . «τον νον νιν νιν νιν 194 
Θοτπιϑηῖο (8 141--144]. . . .τν ον ννν νι νι νον, 195 
Βα. -Β᾽αυοπῖο (ἢ 145--148). . . ον νιον, 180 
1,088 οὗ αὶ ἐπ ἐπο ρει. πὰρ. ρογὶοὰ (8 ι49.- 150) οὐκ ν νὸν. 1835 

ἱπάρι 5. ... ΝΞ ΕΞ. 
Ρτίπι. [πὰρ. (8 151-156) ΝΕ ΕΕΕΕΕΞΞΞΞΞ ΞΕ τ Ωι 

Ατγαη (8 157 .-- 161) . «τον ον νιν φρο κων.ς 140 

Ατιηθηΐδη (8 165)ἨἭἨ .ἸὌ{.. . τ το οων νὸν νιν εν. 145 

ατοοκ (8 1683--16). . . .«.«.-φ νὸν νον φν νος 145 

[α]ϊὸ (8 168.-- 112). . «τον νὸν νυ νιν κι... 149 

ΟΙτῖδι (8 118--1160). . . . τς νὸν ν νν ν νον, 158 
Οοτπδηὶς (δ 171-- 181). . «ςτὸν νὸν νιν νι νιν], 155 

Βα! "ς- ]ατοπίο (κὶ 182-- 1586), .. ον νὸς 159 

[μοβ8 οὗ ψὶ ἰπ {ἴθ ῥτῖπι. πὰρ. ρογὶοά ᾷ 181-188}. «ον 188 



Οοπίοηΐδ οὗ πὸ ἔγαί 

ΚΑΒΑΙΒ. 

Α. Τῆ6θ πδβδδὶβ δ οοπβοηδηΐξβ 

Ῥεΐπι. ἱπὰρ. ροτίοά (8 150-θὸ}. 
Αὐγαι (8 1971--200). . .. 
Αὐθηΐδη (8 201---202) 

Οτθοκ (β 208 -- 205). 
[1816 (8 206--209.)  . .. 

ΟΙσίδῃ (8 210---21) ..- 
ἀοτπιδηὶς (8 213-- 215). 
Βα εἰ. διανοπίὶο (8 216---219) 

Ναβαὶ σμδηροβ ἰπ (Π6 ῥτὶπι. [πᾶρ. Ῥοτίοά βᾷ 290-221) 

Β. Το π688]8 δβ βοπϑηΐβ.. 

ῬτΓΟΙ ΠΘΤῪ τϑλαγκΒ (8 222) 

γοΐϊυπιο. 

1, Τῆς βῃογί βοηδηΐξ π888}8 (8 228. 959). 

Οόπογαὶ τοπιαγίκβ (8 223). 
Ῥεῖπι, πὰρ. ρογίοὰ (8 224 -- ων 
Ατγδη (8 228--- 2831) 

Αὐπιθηΐδη (ὃ 232) 

Οτοοῖκς (8 2838-- 286). 

[4116 (8 231--- 241). 
ΟΟΙτίβη (8. 242 -- 248) 
Θογιϑηΐϊο (8 2344--247) 

Βα! εἰο- Βανυοηῖο (8 248 -- 252) 
5. ΤῊΘ ἸΙοπρ δοηβηΐ πα886}8 (8 258) 

μουῦτῦϑ. 

Α. Τὸ ἰἰαυϊὰδ 88 Θομβοπηδηξΐβ 

Ῥχίηι, πάρ. ροτοὰ (ἃ 254---2560). 

Ατγαν (8 251--261). . 
Ατιθηΐδη (8 262 ---268) 
ἀτϑοὶς (8 264---266). 
[ἰδ |ὸ (8 261 --271) 
ΟΙἸτίδῃ (8. 972 -- 214) 
σοτηιδηίς (8 215 --2117) 

Βαϊεὶς-5Ιανοηῖο (8 278 ---281) 
Ομδηροβ οὗ Ἰἰᾳυϊάθ ἴῃ ἐππὸ ῥγίπι. ἱπᾶρ. ρϑτίοὰ ΓῚ 289) 

Β. Τπο ]ἰᾳυϊὰβ 828 Βοπδηΐίβ. 

το πα ΠΑΡ τοιοῦ κβ (8. 288) 

ϊ. ΤῈ6 βδογί βοπδηὲ ᾿ἰᾳυϊάβ (8 284-- 805). 

ἀδηογαὶ γοιδυῖβ (8 284). 

Ρείηι. ἱπᾶρ. ρογὶοὰ (8 ἡδδ δθ7).. 
Ασγαδ (8 288---290) ον 
Αττηθηΐδη (8 291) 
Οτοοῖκ (8 292---294). 

ΧΥ 

162 

162 

169 

169 

118 

188 



ΧΥΙ (οπίρηϊ οἵ ἐπὼ ἔγαί υοϊυπιο. 

Πα]6 (8 295-29). ..««-«τὐν νὸν νι ννος,͵ 935 
ΟΟΙνίδη (8 22)) . . . «Ὁ .τν νὸν νι ρὸν νι νι νιν. 336 
ἀὐοτπιδηίο (8 299--30) . . . «τον νρ νειν. 9387 

Βαϊεἰο-Βϑ!᾽ανοπίο (8 8302-- 80), . . . .« «νὸν νὸν. 2339 
ῶ. Ἴὸ Ἰοηρ βοπαηὶ ᾿ἰᾳυϊάη ( 306). . .ὄὄ .«. «νὸν. 941 

ΑΒΙΓΑΟΤ (ΟΎΕΙ, ΘΒΑΘΑΤΙΟΝ). 

ΤῊ πδίαγο οἵ δυίδιις δπὰ ὑἐπ0 ἀϊογοης γγδάθα οὗ δυΐϊδυϊ ἱπ ζοηογαὶ 
(8 307--810) . . «τῳ νων νιν νι νι νιν νν .ς 944 

. ΤΠ φεβοσίοα (8 811--31). . . «0. τον ρ τε ν ν. 9471 

. Τὴ ὄ-βογίοθ (8 8158); . . νὸν ῳῳ νὸν ρν νιν νος, 9254 

,. Τὸ ἄ-βουγίοβ (8 810),)ΏΉ, . . . ον τῳ νφνφφφνφννφ. 25δ 

. 7ἘῸ δεβογίοβ (8 817) . . νὸν ν ων φφνφν κφ ιν. 35δὅ 

. ΤΠ ἀτδονγίοϑ (ὃ 818᾽ . .ὄ «το τφφρν νρρ ρων, 256 
. Τ 6 οτβουγίϑα ( 319, . . . τῳ νῳ τ φφφ φ νιν, 9358 ὥ ὧὐ ἃ ὧν δῷ »» 

ἘΧΡΙΟΒΙΥΝΕΒ. 

ἀϑπογαῖ γοπιᾶγκβ: ΤῊΘ παίυγο οἵ οχρίοβίνοι (ὃ 890), ρἴδοθ οὗ αὐτί! - 
ουἱαλίοη (ὃ 321), ἴοτγπι οἵ αὐιϊουϊδιίϊοι (ὃ 393). δγβίοπι οὗ {πὸ 

[πᾶὰρ. οχρίοθῖνθθ ιἃ 338) . . νον νι ρὸν φως 361] 

Α. Το οχρίοβίνθβδ δοοοτγάϊης ἴὸο τοῖς ρίδοο οὗ δτιϊ- 

ουϊδαϊϊο . «νὸν νι νν ων νιν νι νιν νων, 962 

1. Τιο Ἰανὶα! οχρίοδῖὶτοα . . . ΝΕ ΞΕ: 

[πᾶνκ- ῥεῖν. ροτὶοὰ (ἢ πϑὲ. ν36) ΝΞ νι φ. 962 
Ατγϑῦ ( 321-- 3.38 . . «τον φφ νος 364 
Ατιϑηΐδη (8 330-- δ). Ὁ . Ὁ. φ ων νος 268 
Οτοοῖκ (ὃ 333--833)ὺ). . . τς φφῳ φρο. 3686 

[ἰαϊὶς (Β 336-339). . . .- «νος ον νιν τ νος, 61 
Ο.Ἶκῖ58 ιἃ 339--8}})} . . . «τς ς-φςςφ ςφςς͵ 9βὰ 
Οεεαιδοὶς (8 8)- “ἡ... .- -ς-ς-ςφφς νιν ςφ ον. τὸ 

Βαιϊιιο-ϑίδτοοις ( θ5--ὃ ἡ . ς τς. ςς 91ὶ 

2, πὸ ἀδαΐῖδὶ οχρίλαιτα. . . «τς φως ς ςςς κτὴ 
Ρτίαι. πὰρ. νετιοὰ ὃ Ξὰ- -τὰὼνδ[οὃὺὦνΣὝψνΣυΒἝὮ. . .ς  ς- τς ς- ς ςος τὸ 

Ατγαὰ (ἢ 351--δὲϑι... ς.Ὁς-τφφφςφ ς ς ς ςς ες. 913 
Ατποραῖδο ι: λ)-δϑι ςτὸ ς-ς ςς ς- νι. ςτὸ ς τῷ 

Οτεοοῖκ αὶ δ. -νὉὦ . «Ὁ ς ς ς ςς ΝΝ -Ός 3ῃ:ς 

[ος (ἃ ϑὲο- τὸς ς ς ᾿ς τς τς ς τς τς ς ς ς ςς Κτν 
ΟΙγωΝ ιὰ δτι--ἀτὸ ς- τς ςςςςςςς ς ς ς ςς 
ἀφειαπῶς ἃ διἢ- τ  . - - τς τι κι κι κι κοι. 
Βαϊ τε- δύλτεσὸς «ξ ΕΤπ -- τι ΞΕ  - 

ξ. Τνο λυ" ἐπηιμησ δὰ »" Ἂ. " ΄- '- . μι - "» μῚ μιν 

εὐφαντα τεσπκτῶρ, ὁ θῶες Ὁ τς τ ν νς ζῳ 
Ρυηυπ νος. πσῖμς, ἃ δὶ ΒᾺΣ . κὸκνς δα 



Οοπιοπὶβ οὗ ἐδο ἔτγθξ υοϊυπιο. 

. Τὴ δησυάρο-τοῦρ πὶ ἢ Θχρ]οδῖνοθ . . 
ατοοκ (8 834---38),͵.. . . 
Τδ]ῖς (8 881---389). 

Ο.[τἰ8ὴ (8 390 -- 392) 

Θοτπηδηὶϊο (8 398 -- 8395) 

. ΤΈῊΟΘ δηρυλροτστοῦρ ὙΠ βρίγαηΐβ ΟΥ αἰτίοαίαο 

Ατύϑδη (8 896-- 407) 

Αγπθηίδη (ὃ 408---410) 

ΑἸ δπίδη (ὃ 411) . 
Βαϊἐϊο- ΒΙανοπίο (ὃ 412 -- 416) 

4. ΤΊιο υϑῖαὺ οχρίοδῖνθβ. 

Ορηθγαὶ γϑιδυκβ (8 417). 
Ῥγίπι. [πάρ. ρογοά ( 418-- 423), 

8. 

ἘΒοϊτοβροοὶ οὗ πὸ ᾿ιἰβίουυ οὐ {{|ο6ο υϑὶαγ ὀΧΡΙ οδΐνοΒ ᾷ 466). 

[ηἰογοπαῦχζο οὗ ὑπὸ ρμα]αἴα] πὰ υοΐαῦ οχρίοϑῖνοβ (ὃ 467) 

Β. ΤῊῆο οχρ] οϑῖνοϑβ δἴίον ἐποῖὶν ἔοτπι οὗ δγιἰουϊδίίοη. 

Το Ἰδηρυδρο-ρτοῦρ πἰτἢ ἸαὈἰα] 186! 0 η 

ῬγΟΙΠΠΑΡῪ τοπιαῦῖκ οὐ [6 ἰγγοροἑϊαῦ ΔρΡθάγαπθο οἵ Ἰδδία- 

ἰἰϑαϊϊοη (8 424) 

Οτοοκ (ὃ 425--- 429) 

Τδ1|ϊς (8 430 -- 4383). 

Ο.Γεἶδι (8 434--- 438) 

Θοτπιδηῖὶς (8 4839-- 444) . 

ΤΗΟ Ἰδηζυδσοτρτοιρ νἱἰςπουΐ αἰ! δα. οπ 

Αγγδη (8 445---454). . 

Ατνπιοηΐδη (8 455--45΄. . . 

ΑἸ απίδη (ξ 458---460Ὶὴ 

Βαϊεῖο- ΒΙαγοηῖο (δ 461] --- 465). 

Ρυΐπι. πᾶς. ρογῖοά (8 468 -- 469) 
Αἴγϑη (410--482). . .« «νος 
Ατιθηΐδπ (ὃ 483--- 485), ,. , . 
γοοκ (8 486 -- 497). ΝΞ  Ξ 

ἴ(41}||ς (8 498--511) . . .«.τνν νων 
ΟΙτίβι (8 δ19 --528) νι . 
θοταιαηῖο (ὃ 521--541) 
Βα εο- δ᾽ ατοηῖς (8 542 -- 551) 

ΤΙ σοπιδὶπαίϊοπ πιορᾶάϊα ἀδρ. Ἐ ἡ, 4 (8 559).. 

ΤΊ|6 Ἱπάρ. ἴθπιυθβ βερίγαϊδο (Ἐ δ83). 

ἯΠῈ ΒΡΙΈΑΝΤΗ. 

Οθπογα] τουλαγκ οἡ ἔπο ρῥγὶπι. [πάρ βρίγαπίβ (8. 554). 
Ἱπάρ. 5. 

Ῥγίπι. πάρ. ροτγοά (8 555). 

ΧΥΙ͂ 

λλαμο 

289 

289 

290 

292 

298 

29ὅ 

29ὅ 

800 

802 

802 

808 

80ὅ 

806 

809 

8909 

811 

818 

328 

826 

. - 881] 

881 

386 

381 

387 

841 

842 

344 

941 

8951 

859 

365 

8715 

381 

396 

408 

408 

401 

408 



ΧΥΙΠ Οοπίοπίϑ οὗ ἴα γβί υοϊαπιθ. 

Ῥερε 

Ατγδη (8 556---ὃ588.,),͵, . . . «ττνφν νὸν νιν νιν. 410 
Ατιηθηΐαη (8 859--562))5ἨἩ . . . τ .φῳ νιν νιν νιν νιν, 416 
ατοοῖς (8 668-- 5860) . . .. ὌΠ ΞΕΕ ον ς .ν.. 418 

{4116 (8 567-- 572.) . . . .- .«.ῳ νὸν ρὸν νιν νι νι νιν), 494 

ΟΟΙἸτίβη (8 518.-5160) .. «το νὸν νὸν νος, 480 
ἀοτπιδηϊο (5117---ὅ839, . . . .- .«ν νὸν νὸν νιν νι νι νιν, 432 

Βα) ε16- 5] ανοηΐϊο (8 584---Ὁ-9535,,͵,. . . . «νὸν νιν νι. 488 

Ῥεῖπι. [πᾶρ. οπδηροβ οὗ 5 (8 489). . .ὄὄ .«Ὄ.-  «τὐνῳνν 0. 445 

Ιπάᾶρ΄. Ζ. 

Ρυΐπηι. [πᾶρ. ρογὶοα (8 ὅ90) ον νι εν κυ κι... 441 
Ατγδπ (8 ὅ98)). ... ΝΕ ΞΕ: 
Αγπιθηΐδη (ὃ 9), . . . «εν νὸν ρὸν νι σιν. 449 

ατοοῖκ (8 5935... . . «τῳ νφ ον νι φν ν ννννν., 449 

[ἴᾺ}16 (ὃ ὅ98) . . - «τον νφρ ρὸν νι νιν νι κως 450 

Ο.Ἶτίϑῃ (8 5898) , . . . τῳ ῳν ν νιν ρ ν κ νὸν. 45Ὶ 
Οὐδτπιδηὶο (ἢ 5898)Ν.Ν . . . νὸν νφῳ νὸν ρὸν νιν νὸν 45] 

Βα 6-Β!᾽ανοηὶο (8 9353, . . . .- «τ νφ νιν νιν. 452 

Ιπᾶρ. 2 (8 5985). . . . .«ττν νὸν νων ον νιον, 452 

ΟΤΗΕΕ ΟΟΜΒΙΝΑΤΟΕΥ ΒΟΟΝΡ-ΟΗΑΝΟΕΆ. 

Ῥνο πη ΠΔΥΥ τον (ἢ ὅ99Ὠ . . . «Ὁ. ν νὸν ρὸν νὸν, 458 

ΟΟΝΤΕΛΟΤΙΟΝ (ΠΙΑΊΤΌΒ, ἘΕΠΙΒΙΟΧ). 

Οθμογαὶ τοιδεῖβ (8 600). . . Ὁ «τ ν νων νὸν ρν νὸν], 458 

Αὐγδὴ (ἢ 601). . .Ὄ - .τντν ρὸν νι κι νι νιν νὸν] 458 
Ατὐιθηΐδη (8 602). . . . «ον ν νὸν ν νι ως . 458 
ατοοῖκ (8 605). . . . .- «νὸν νυ νι νυ ρὸν νιν), 455 

[(αἰϊςὸ (ἢ 604). . . .- «τὸν νὸν νιν κνρ κ ν νον, 457 

Ο.Ἰτίϑῃ (8 6055), . . .Ὄ .«.«τν νι νὸν νι ρὸν νιν νι νον, 458 

αοτπαπὶα (ὃ 60). . .«Ὄ .. «νὸν νιν νι νιν. 459 

Βα} .16- ΒΙανοπῖο (ἢ θ00),͵] . . . . .«.-ν νὸν νυ νι νος, 460 

ΒΗΟΒΝΤΈΝΙΝΟα ΟΕ ΤΟΝ ΥΝΟΝΕΙ. 

αθηθγαὶ γοπαγκβ (8 0θ039)),) . . . . . .«.ὐνῳ νὸν νὸν νον 46Ὶ᾽ 
Αὐγϑη (8 609). . . .ὄὄ «νὸν νι νιν νι νι νιν νιν, 461 
Αὐμρηΐδη (8 610), . . . «Ὁ. τν νὸν νιν νι νι νιν νον, 461 

ατοοῖκ (ὃ 611) ΝΣ ΕΕΕΕΕΕΕΕΈΕΈΕΈΕΕΕΕΞΕΕΞΕΞΞΕΞΕΕΕΕΙΝΙ 

[6116 (8 612) . . . .«.τὐὐν νὸν νιν νιν νιν νιν. 469 
ΟΟΙτίβῃ (8 6183. . .« «τ ν νὸν νι νιν νιν νος,͵ 464 
Οογπιβηῖϊο (8 614), . . . «τ. ννννρρ τ ν νιν ως 464 

Βα! εἰο-Βανοπΐο (8 615) . . . . .νννν νι νιν νι νον] 4θ 

ΠΕΝΤΗΕΒΝΙΝῸ ΟΕ ΒΗΟΒΕῚΤῚ ΥΟΔΕΙ,3. 

Αὐγδη (8 6160)᾽β. . . .«. .... ον ρὸν νι νος, 465 



Οοπίθηΐδ οὗ ἐΐο ἢγεί υο]υπιθ. 
-«.».»Ἕ---ῸϑΘὉ ΄ ́ὖὃἥἢὕ.ὕ’ὕ;ὦ;ὦ.ὦ.Ἕὅ.....-....- - .. --ο-... 

Ατπιοηΐδη (8 61) . . .ὄ «οὐ ν νὸν ν νρνς 
ατγοοῖὶς (δὶ 618). 
Ικ81ὁὸ (βξ 619) 

ΟΟἾσϑἢ (8 620) 

ἀονγμδηΐὶο (8 62). 
ΒΑ ς-Β᾽ανοηΐο (δ 622). 

ἈΝΑΡΤΥ͂ΧΙΒ ΕΒΟΜ ΟΟΝΒΟΝΑΝΤΒ. 

Οδηθγαὶ τοῦ (8 623). 
Ατὐγβδη (8 624). ΞΕ ΕὟε 

Αγπιθηίΐδη (ἢ 02), . . . ....ς 

θγροῖς (8 626). . 
Ιϊαϊ]ῖς (8 627), 
ἀοτιδηΐο (8 628). 

Βαϊιῖο- ΒΙδυοηῖο (ὃ 629). 

ΥΟΉΝΕΙ, ΑΒΒΟΒΡΤΙΟΝ. 

σπονδαὶ γοπιαγῖβ (8 6380). .. 
Ατγδη (8 681). ων 
Ανπηθηΐδη (8 682) 
1116 (8. 688) 
Ο.ΙΡ188 (8 684) ον νων 
Οἀοτγμδηὶο (8 68 83), . . . -. .ὄ .- - 
Βα εἰ 6-Β᾽αυοηΐο (8 686) 

ΡΑΠΑΤΑΠΙΒΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΓΑΒΙΑΙΠΙΒΑΤΙΟΝ ΨΜΙΤῊ ἘΡΕΝΤΗΕΒΙΒ, 

ἀδποταὶ τοιιαῦκβ (8 687). 
Ατγδὴ (8 688). .ν 
τοοῖκ (8 689). . .ὄὄ «(Ὄ.«..« «νων ς 
Ο Ιγβ (8 640)... . . ... ΝΝ 
Οοτπιδηῖο (8 641) 
Βαϊὁ- Β᾽αυοηῖο (8 642). 

[088 ΟΥ̓ ΒΥΓΙΑΒΙῈ ΒΥ ὈΙΒΒΙΜΙΧΑΤΙΟΝ (8 643) 

ΒΑΝΡΗΙ (ΒΑΤΖΡΗΟΝΕΤΙΚ). 

βαπάδπὶ πὶ ζόποταὶ (8 64. . . . «νὸν ως 

Ργίπι. πὰρ. ροτοὰ (8 64) . , . .. .« «..ς 
Αὐγδὴ (8 646---6580᾽). . . . . «εν ν νων 
Ατπιθηΐδη (δ 651) 

αγϑοὶς (δ 652 -- 664). ΜΝ 
ἴξαϊῖο (8 θ56δ---656 5). . . . . ..ε 

ΟἸγδἢ (8 651--658),͵ . . . . - 

ΟΘοτταδηΐο (8 659---662) .ς 

ΒεΙ6-8ιανοηῖο (8 668---666) . 

πρὶ το ιαὶ- --- -π-ὌἝοὃ-. .-------.. -..ὡὖὖᾧὯ.... -ς... 

4710 

410 

4710 

412 

412 

418 

418 

418 

413 
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ΧΧ Οοπίοηξα οὗ {π6 ἢγϑίὶ υοϊυπιθ. 

ΑΟΟΕΝΤΌΛΤΙΟΝ, 

Αοοοπέυδίϊοη ἰπ χοηθγαὶ (8 661--668) 
Ρυΐῃ. Ἱπᾶὰρ. ρογοά (ἢ 669 -- 671). 

Ατγϑη (ὃ θ12-- 61) . . . .«..ως 

Αὐπιθηΐδη (8 6715 . . .« «τ τ. ωω 

ατοοκ (8 616 ---618) 
[4116 (8 679 -- 6838) . 
Ο.Ιτῖδι (8 684---685) ... 
ἀοτπιαπὶο (8 686 --689).) . . . . - 
Βαϊεἰὶ6- Βαυοηΐο (8 690 -- 09) . . 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΟΟΒΕΕΟΤΊΟΝΒ 



ΤΝΤΕΟΘΟΟΤΊΟΝ, 

ΒΕΕΙΝΙΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΙΈΝΟΝ ΟἿ ΤῊΝ ΝΟ -6ἘΒ- 

ΜΑΝΙΟ ΤΑΝΟΌΛΟΘΕΒ, ΑΝ ΤῊΝ ὈΓΥΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ 

ΙΝΘΟ-ΘΒΗΕΜΑΝΙΟ ΑΜΙΠΥ ἹΝΤῸ 115 ΥΑΒΙΟΥΒ 

ΒΒΑΝΟΗΒΗ. 

81. ΤΠ βοίϑθῃσο οὗ ἐπ [πᾶρ΄ Ἰαηρύδροθ ογπη8, {κὸ [πᾶρ΄. 

ΜγΓΟΪΟΡΎ, 4 βϑοίοῃ οὗ [πᾶρ, ᾿Ρ οϊοσψ᾽, 1. 6. οἵ {πὲ βοίθῃοθ, 
ΜΠ ἢ88 ἰ0 ἰηγοϑίϊραίθ {π6 ἱπίϑ]θοία] ἀθυθιορπιθπὲ οὗ ἐπ 
ἰυάἀρ. ρΡϑορὶθβ ἴτοῃ ἔπὸ {ἰπι6ὸ Ὀοίοσο {Π6 1} βϑραγδίϊοπ ἃὉΡ ἴο {ἢ 

Ῥιοβοηΐ ἀΑΥ. [{8 τηϑίΠοα Δοοογαϊ ΠΡῚΥ 18. ἰδίου σα] δηα 108 ἰϑθκ 

ἰδ ἰοὸ ἱπνοδραίθ 6 ψΠ016 ἀδνοϊοριηθηὶ οὗ {π6 παρ΄. δηρταρθβ 

ποπὶ ἔα ἐϊπηθ τ ΠΘη ἰπ6Ὺ ΘΓ 5.}} οὴθ Ἰαηριαρο ἀονγῃ (ο [ἢ 6 

Ρίοβοηξ ἀαΥ. [8 ὉΠΙΓΥ 18 ἴπ ΠῸ 86π80. ὈΓΟΚΘΩ ΌΥ {π6 τϑϑυ]ΐϑ 

[γι Βῃ 6044 Ὁ {Π6 Βρθοίδ] δϑίβ 'π ϑ'δηβιευῖί, Αποῖοπὶ δπὰ Μοάργῃ 

ἀγροῖς, 1μαιϊπ δπὰ ἐπα Βοπηαποο ἰδηρααροβ, Καϊεϊο ϑέο., ἔου {Π6 

βοίθοθϑ οὐ ἐμ [πάἀΐδῃ Ἰδηριαροδ, οἵ Αποίθπε δπὰ Μοὰ. ατθοῖς οίο. 

[8 Ἰηΐορτδὶ σομπροηθηΐβ οὗἁἩ ὑπ ρτάπα ψΠ0]6 [ουπηθα ὈΥ (Ππαὲ οὗ 

ἴμο 1η4ο- ΘΟ Θγτηδηῖο. 

Ιε 1δ ἔσο ὑἐπαῦ {Π6 80 041104 ΘΟ ρΑΥΔ 6 ΒΟ0Ί6π06. οὗ ἰδηρθδρθ 

ἴλ8 μοτέο Ὀ66η αἰπιοϑί δχοϊ βίυ  Υ δοπῆπθα ἰοὸ ἐπθ ΟἹ] δ. 

ρογιοάβ οὗ {π6 πάρ. Ἰαηρυαροθ, δὰ {π|8 ἰ8 ἀὰ6 ἰο {Π6 αἰγβϑίοη 

οἵ Ἰαθουν ψ ἢ Μγ͵λδΒϑ ἱπυοϊυθα ἰπ {ΠῸ0 τηοίμοά ὈΥ ὙΠΟ 4]0Π6 

Ῥἔοστοθβ οουά 6 Πη846, 88 Ὑ611 88 ἰὸ ἐμ 1ϊἸπηϊἐα οη8 οὗἨ Πυπίδῃ 

πτοησί. ΥΟΌΔΟΌΪΥ ὑπ βαπὶθ αἰνι βίου οὗ ἰδθοιν νν1}}} 8.1}} Ὀ6 

ὨΘΟΘΘΘΘΤΎ, δαΐ ᾿ξ ᾿π|ρ1168. ΠΟ γϑαὶ ορροβίἐϊου δοίνγθϑη {πὸ ἀἰογθηΐ 
Ρευ8 οὔ ἐπ6 βαοΐθῃοθ, 
Βτοξ πα ΔΉ 5, Ἐϊοπιδηΐο. 1 



ῬβᾶΞμδενθ ἤυθδο. ὨΙογοηςαἴοη οὗ ἀϊα] οί δ. 8. 1---8. 

ρῶν τὃῇθ ἀσέδοχ᾽Β ἰπδυραγα! δἀᾶγοβ ΘῬρυδ οι  ἰββοπβομαίς 
κνς τὰ δἷ5 απ Πουϊροη ϑίαπα ἀδν Ξργδοι συ] βθθη- 

ες σῶν; 1ὅδδ, ᾿. 8 4.. 
Σ ϊ Νηο τὸ ὑοὲ δὲ ρῥγϑϑοηΐ ἴἰπ ἃ ροβιἐϊοη ἰο ἀθίθγιηπθ 

οὐ νὰ 06 ΡΠ να Ποῖμθ οὗ ἐῃθ [πᾶρ΄. ἐστὶ ῦθβ. ΟἿ]Υ 

κεν ἃ ρῶνς, ἰδὲ (686. ἰτῖροθ ἴῃ Ῥτθ- βίου! ἐλπ|68 πγυϑὶ 

«τὰ Ἂχ ἰθεβ Ψ 6} ἀἸΠ 86α (πᾶπ {ΠΟῪ Το γῸ αἱ {Π6 ὈΘρΊπηϊηρ 
«- ᾿νυχϊς τὰ. [Ὁ νγ88 [ΟΓΙΠΘΥΪΥ ἀβι14] ἰο ρΡ΄δοο {118 ρυ] τ ἶνθ 

Ὁ καἶ ποῦν ἴῃ Α8|8) ὙΠΘΓΘΔΒ ἃ ργθβοηΐ βοῃοΐϊαῦθ θα γα Γ 

ιν ρῖοι ἐδ ἴἢ6. Αβίδιϊο πιθθοΒ οὗ {πὸ ϑίοοκ ραβϑϑϑά 

ως αρυρο. ΟΡ. Ο. δοιγδάθτ ᾿βϑρυδομυθονρ)οιομαπρ υπὰ 

“αοκαιο το, Φουδ 1888, Ρ. 442 Ν᾿ 

ν ἃ [ἢ ἱππροβϑθ]θ 0 ΒΌΡΡοΟβΘ ὑπαί ἃ ἰδησυδρο βου ὰ 

«ς ἀνὰὸ {Ἀγ Ρἢ 8 Ἰοηρ Θοῦγ86 οὗ ἀθυθὶοριηθηΐ, πα ὕ6 ϑροθῃ 

νὰ μμ]ὸ. οὗ ΒΆΥ ΘΟΒΒΙ ΔΘΑ Ὁ]6. πυπηθοῦβ, τ πους ἃ οθγίϑί 

κι δς υ ἀϊα]οοξίοι! νυ ίοη ; 8πα ΠοηοΘ γὰ οδηηοί ἰΟΟΚ ἀρὸπ 

ν᾿ φωνὰ οὗ τλὸ ᾿πἀορόΓΠλΔΠΒ, ουθῃ ΜΉ1]6 ΦΠΘΥ 8.}}} οοσαρίοὰ 8 

φὐκε  ἀτν ΟἿ) 8018} ΓΟΡΓΠΓΟΤῪ δα τηδἰ ἰδ ποα ἃ ἔδι Υ οἷοβο ἀθρῦθθ 

.« ἀν ο ΠΕ ὁΠ6 δποίΠοῦ, 88 Ὀθδυΐπρ ἰῃ ΔΗΥ͂ βίγὶοὺ Β6Π86, 

« «ιὐἴοξαχ οδαιϑοίου, 1008] ΑἸ θγθπθοβ δά ἢο ἀοιδὲ δἰγοδάν 
μὰν, ἐοι ἢ ἀοίι 8] ἰπδίϑησθθ οὐ {Π18 αν ΠΑΡΑΪΥ 88 γοὶ θθθῃ 

παν ΝΠ ροτγίθοις οογίαπίγ. Ομ βοὴ 1 να τηδἰηἰαϊποα, 

οὶ Ὁ ΟΪΥ 88 8 οοη͵]οοίατθ, ἴῃ δὲ 880, 417. [πῃ Μιϊδίοτίο6} {{π|68 

ἀν ἈΡΡΘΑΡ ἃ ᾿ηυ]Πὰ46. οὗ ἀἰα]οοίθ, Αἰ νουρὶπρ ἴῃ 8 ρύθαίθν ΟΣ 

ὰ ἀνψύρο, (0 ἡ 010 614 οὗ ψ ΠΟ απ ΠΑΡΑΪΥ Ὁ6 ἱποϊιάρα ἴῃ 

ἕν ὁ ΒΆΓΥΘΥ, ὟἾ 6 ΤΔῪ ἰδ Κα οΥ ρτδηίοα ἐπαὲ ἐπ6 αἰ ογθπίϊδιίοη 

ἱ ἀἰαϊοοῖα ἀθουξ {Π6 γοανρ 2000 Β. Ο. μαὰ ρομθ 80 δι, ἐμαί ἃ 

ἀὐνιδον οὗ οοιππιαη ἶθ8 οχίϑίθα 8:46 ὉΥ βίάθ, σοὶ οου]ὰ πὸ 

μοῦ, ΟΥΎ ΟὨΪΥ ΜΠ αἰ που] υπαογβίαπά ὁπ6 δποίμοσ. Τὴθ 

δαϊυχὶο τοοοτὰ οὗ [Π0 νϑγίουβ ἱπαϊ νυν ἀπ8] ἀουθὶορηιθπίβ θθρὶπθ δὲ 

κονν ἀἰοτοιῦ ροσῖοάβ. Εὖ, ρ. (π6 Ιηΐαπ ἀθυθιοριηθηΐξ 8 Κπόνῃ 
(νὰ ὅοιῃ δου  {π6 γοὰγ 1500 Β. Ο. οηναγάβ, {π6 [μαὐΐη ἔγοπὰ 

ἀθοὰς 800 Β. Ο., [86 [τἰϑῃ ϑῖποθ (86 οἱ οδπίυγυ οὗ ἐπ6 

Αἰ υϊαξὰ ὁτὰ (ὙΠ (6. Θχοθρίϊοπ οὗ [πΠ6 Οράπη ἰπθουρ 0 η8, ΟΡ. 

ὰ 9), διὰ ὑπ 1 υδηΐδη ἔγοια ὑπ τηΔα]6 οὗ (μ6 βἰχίθοπ ἢ 

ΘΑΪΌΆΓΥ. 

᾿" 



ἃ 8. Εἰρῖ πὰρ. ἀϊαϊοοί- στοῦρβ (Ὀτϑποῖιθβ οἵ ἰδηρυδρθ). 9 

Α πυπιῦοῦ οὗ βοραγαίθ ἀδυθὶορηηθπίβ, ὙΠΟ βργυηρ ἴτγοτῃ 

ἐδ ῥυτηϊἶν Γηἄρ. ἰδηρααρθο, πᾶν ρουβη θα ψιπουΐ ἸΘΑΥΙΠΡ᾽ ΔῺΥ 

ἰγβθθϑ οὗ ἐποῖν οχἰβίθποθ. Οὗ οἰμϑῖβ ὸ ΠᾶΥ͂Θ ΟΠ]Υ ΥΘΙΎ ΒοδΏΐΥ 

Παριποπίθ Ἰοξ, οὐ ὙΏΙΟΝ [Ὁ 18 Βοαγοθῖγ, [ἢ αἱ 411}, ροβϑι θΪ]Ϊ 60. ἰο 

ἰουπὰ ἃ ΟΊΘΔΙΏΠΙΑΓ, 848 οὗ Ῥῃγγρίαπ, Μαοράοπίδη, Μοβϑαρίδῃ, 

θ411}|6, αῃὰ Βυγραπάϊδη. ΤῊΘ ΓΘΙΏΔΙΠΔΟΡ ἤαΥθ ΟΟ0 ἀΟΥ ἴο 18 

αἰ ἃ τοῦθ δουπαάδηΐ ΒΌΡΡΙΥ οὗ πιαίϑυϊαὶ. 

ΤΊ ἀϊα]οοίβ Ὀο]οηρσὶπρ ἴο ἐ}ι18 ἰαβέ ο]488, 40 ἀυτδηρθα ἰηίο 

εἰσι στοὰρβ (Ὀγϑποῖοβ οὗ ἰδηριδρ6): 1. Αγγϑῆ, 2. Ατπιθηΐδῃ, 

3. Οτθοκ, 4. ΑἸθαπίδη, ὅ. 14]16, 6. 6116, 1. Οογπβπΐο, 8. Βα] εο- 

ϑιαυοπίο, Εϑοῖ σΤΟῸΡ 18 αἰβεϊηρυ ϊβηοα ὈΥ (π6 ἴδοι ὑπαὶ [8 ἴπ- 

ἀϊνί ἀμ} τὰθηλ 6 8 ΒΠΟΝ ἰπῃ ΘΟΙΏΠΊΟΝ 8. ΘΟΠΒΙ ἀΘΥ ὉΪ6 Ὠππιῦον οἵ 

εἴδπροθ ἰῇ βοιπά, ἱμῆδχίοι, βυπίαχ δηα νου αγΥ; 6. ρ. ἐδθ 

δι πἰπρ' οὗ ἔπ6 ῥτῖμι. πάρ. Θχ ρ]οβίνϑβ, ἀἰβοιιββθά ἰη ὃ 521 ΗΕ, (τυ δΐ 

'86 ΚΟ 88 ἐπ ἢγϑὺ ΒΟ. 6-8}}{Π1πρ}. ἰΒ ὁπ6 οὗ {π6 ΠυΠΊΘΓΟΙΙΒ 

οπαγδοίουϑέῖοβ οὗ ἐπ οἷοβθ γοϊίΐοη οχ ϑεηρ δοίνγθοη ἔπ ἰϑυτηδηϊο 

ἀἰα! οί. 

ΟΥ̓ ἐμ|6 ἀϊα]οοίβ, ψ ΠΟ παν ΘΟπὶθ ἀογῃ ἰ0 8 ΟἸΪΥ ἰπ βοδηΐ 
Παρτηθηΐβ, ἔπθῦθ ΓΘ ἃ οογίαιη ΠΕΠΙΌΘΡ ΜΠ ο σαπ Ὀ6 δβϑίρηρα 

ΜΠ ἢ ΟΥΑΙ 0 ΟΠ6 ΟΥ Οὗδοῦ οὗ ἔπθβθ οἱρῇῃξ ρτοῦρβ, 6. 5. {0 

Βαυτριῃάϊαη ἐο ἔθ Οοτγιδηΐο, δπὰ {π6 ΟἍΠΠ|ὲ ἰο ἐμθ [ζοΙ ἴς 

στοῦρ, ὙΠ|8ὲ οἴποῦβ, 6. ρ. ἐῃ6 Μαοθαοπίδπμ, βθθπῃ ἰο ὑθίοηρ ἴο 

ΒΟΠ6 οὗ ἐπ 61). 

Ιε 18 ἰῃ 86} ὙΘΡῪ ροββί δῖ {ὑπαὶ βοπιθ οὗ ἔπθβο οἱριξ οἢϊοΥ 

Θπηθ ΓΒ βίβπα 0 ΘΔ 0 ἢ} ΟΥΠΘΡ ἴῃ ἃ ΟἾΟΒΟΥ το ο ΒΡ. δπα [ὉΓΠῚ 

ἃ 5ἰηρ)6 στοὰρ [ἰδίου ΠΥ αἰδίϊποὶ ἔστοπι {πΠῸ6 τοϑὶ, ΑἸ] δἰξϑθιηρίβ, 

ΒΟΝΘΥΘΡ, ἰο δβίβ Ὁ] 18}} ϑι 0} ἃ ΟΙΟΒ6᾽ το] αὐ ϊοπβἢἷρ., παν πἰΠπογίο 
μογρά ἔμ 6. Το 1ἰ8]0- 6 1 {16 Βγρούμοδῖβ ἢδ8 ρϑῦπαρθ {ἢ θϑθϑὲ 

Ῥιοβρθοί οἵ δἰ πὶπρ ἃ ργθαίθν ἄθρῦϑθθ οὐἠἨ ργοῦβὈ ΠΥ ἴα {6 

[αἰυγο. 

Ορ. δον απ πο δ 6 ἢ πὶ αἰ Πῖο Ὑ ον βοπα βυθυ ἃ Π[Π1886 
ἄογ ἱπάορουπβηίβοιθη βρυδομοῃ, Υ οἰπιαν 1872. [, οβ Κίϑθη ὮὨΪϊ6 

ὑβο!παίίοη πῃ 1 νυ 80 }-Πἰ δα ϑοῃθη ἀπ ΟΥπιδηΐβομοη, [ιοἰρσὶρ 
1816, ᾿πἰτοδυοίίοη. Ὠ 6] ν ὁΚ ΕΠ] ὰπρ᾽ ἐπ ἀπ8 ϑρυδομβέυ ἀμ, 

Βαΐοη 2. 1884, Ρ». 131 ἢ Ο, Βομτγδάθγν ορ. οἷξ. ρὑ. 66 Β΄ 
ἴμ6 Αὐΐμον, Ζυνς ΕἾΑρΘ ἤ8ο} ἄθῃ Ὑ ογδηἀ βο α ϑυθυἢ ἃ] ἐπ βθθη 

1: 

κ 



4 Ατγδη. [πάϊδη. 8 4. 

ἀονΡ ἱπαορογπηδηίβομοη ϑρυβοῃθη. ἰῃ ΤΘΟΒΠΠΟΥ 8 [ηΐοτηαί. Ζοϊἐ- 

Βοἢν, ΕΓ 4110. ΚΕργδοιυγιββοηβομαῖν 1 2260 ἢ 

8 4. (1) Το Αὐγπ Ὀγδποῦ οοῃβίϑίβ οἵ ἐπ [πάϊαπ δηὰ 

᾿γϑ πη ΤΟΌΡΒ. 

ΤΏ οἰἀοϑὲ δπᾶ τπηοϑὲ δγομαῖο ἀϊδ]θοὺ οὗ ὑπ [ἢ ἀϊα πη στοὺρ 

ἰδ ἐῃ6 ἰαηριδρο οὗ ἔμ γϑᾶβ, {π6 οἰάθβί ροτγίϊομβ οὗ ψ ΐο ((Π 6 

Πγπη8 οὗ {π6 Εἰρνθάα) ΡΟΒΒΙΌ]ΙΥ ρῸ ὕδοῖκ 88 ἔα δ 1500 Β.0. 1). 

Νοχὺ οοηθ8 ϑ'ηβ τ ἴῃ {Π6 δ γιοῖθῦ 8θη86 οὗ {π6 ποιὰ (680 οδ]] θὰ 

οἰαβϑίοδὶ δ ηβκυ ), Π6 οοπεϊπυδίίοη οὗὨ 8 ἀἰαϊθοί ΠΟῪ ἰοβέ, σι πο ἢ 

οχἰβίθα βἰάθ Ὁ. δ᾽46 σψίτ (Π6 Ὑραϊο δπά αἰθογυθα δὲ 8 0. Εν 

ἔροπι ἴδ ἴῃ π6 [οτπηϑίϊοι οὗ ἰἴ8 ϑοιπᾶβ δπα ἰηβοχίοπβ. [{ θθοδπὶθ 

βοραγαίϑα ἔγοπι {π6 ρορυΐαν ἀθυθιοριηθηΐ 48 {Π6 ᾿Ιοταγυ ἰδηρύδρο, 

84 νὰ8 βίογοοίγρϑά ἴῃ ἃ ἤχοα δῃᾷὰ ριγοὶυ αὐ βοῖαὶ ἔουπι. Τ]}16 

γα ραν Ἰδηριαρο, οδ! οα ΠΥ Ἰκυ , ἃ8. ΘΑ ΥΪΥ 88 (μ6 ἐπγὰ οοπίανγ ΒΟ. 

ἀἰουθὰ ὑοῦ πιδίθυϊ αν ἔγοπιὶ ϑαηδκιῖξ δηᾶὰ δἱ {παὶ ἐϊπθ να 8 

ἀϊνιἀοα ἰηΐο αὐ Ἰοαβδὺ {Πγθο οἰ] οὗ ἀἰα]οοίβ. ΤἜτγουρἢ ἐ]6 ἰπἤμπθποθ 

οἵ Βυααίϑπι, γα κΥῖς να8. αἶδὸ γαὶβοα 0 ἃ ᾿ἰ γα ἰδηραηρθ 

(Ρ8}1). τοι {π6 ροριυΐαν ἀϊα]οοὶβ οἵ Ῥνβ κεῖ πᾶνὸ ἀθβοοπάρα 

{π6 πυπιθιοιβϑ τποάοτη [πάϊΐϊλὰ ἰδηρσυᾶροβ απὰ ἀϊαϊθοίβ, ΗΪπαΙ 

(Ηἰπαμϑίαπὶ), Βοηρα}, {{π|γὰ, ΜΑΒαγατ, Οἀὐζογαίϊ, Βίπαηϊ, Ροπ)αὶ 

δα οἰ Υβ. 

ἴῃ {Π|8 ψουῖκ ἴθ 811.4}} οὐΪΥ ἀ64] πῖι]ῖ ἐπ Ὑοάϊς Ἰδηριαρο 
ΔΠ4 οἰδβϑίοα] 4 η Κυὶί. 

Ορ. ΒορρΡ Κυϊίίϑοϊνο αταπιπιαεὶκ ἀον ϑΘ'ηβὶςτ ἔα -Ἔρυδοιθ ἴῃ 

Καγζογου Ελϑϑυῃρ, Καὶ. 8. Βουῆη 1368. ΒΘ Υου ο ]ϑίδηάὶσο 

ατγαπιπιδίῖκ ἀογ ϑαμϑκυϊϑργδοῖο, Πμοϊρεὶς 1852. ΤῊ βαπηθ Αὐΐ ποῦ 
Κυγσο ϑ'δῃβκυ -γαπιπιδεὶκ, Ἰμοϊρηὶς 1855. Ὑ ἰἔπονυ ϑαηβκυὶ 

Οταπιπῖαν, ἰμοϊρκὶρ 1819 (νἸΠ ϑιιρρ]οινοπὶ 1. γαπαπιδ  βοῃο8 8118 

ἄοπι ΜαμαυΠαγαΐα, Ὁ Α. 110] ἐσθδπ, 1884: ϑυρρίοιπιοπὶ ΠῚ, 
Τμο τοοῦϑ, γοῦν ἴογιιδ, ἀνὰ ρυϊατε ἀουιναϊνοβ οὔ ἔπ 6 ϑαπβιετὶς 
ἰδιρθαρο, Ὁ. πον, 1885). 

Τπθ οἹάοεί τοτονιοὰ ἀϊαϊοοία. οὔ ἴῃ ᾿τϑπαΐαπ ΡΤΟῸΡ 816 
ΟἹὰ Ῥογβίδη (δὶ Ἰγααϊλαγ). (πὸ Ἰλησαασο οἵ ἰπ6 Ρογβίδῃ 

1) ὅρβ. Α. Καδογσὶ ον Εἰχιοήα, ἀϊοὸ λιιωαῖο ΤΑϊαγαίαῦ ἀθτ [ηάογ. 
Εάπίου 32, [μεἰρεὶς Ἰϑδι. 



ἢ 4- 5. ταπίδη. Αὐπηθηΐβῃ. ὅ 

(ΠΟ  ἤογτῃ ᾿ηΒΟΥΡῚ Π0η8 ἀαίπρ ἔγο δυουΐ 520 ἐο 850 Β.Ο., δπά 

Αγοϑίϊο, 8180 οδ]]Ἱοὰ Ζοπὰ δπᾷ ΟἹ Βδοίγίδη (Εἰ δβί ᾿γϑηϊδη), 

(86 Ἰδηρυδρα οὗ ἔμ νθϑβία, ἐπ6 βδογθά Ὀοοκ οὗ {Π6 Ζογοδδβέγιδη8, 

π οἢ [88 ὁοτηθ ἀονῃ ἴο τ18 ὙΠ} ΘΟΥΓΌΡ ΙΟΗ8 οὗ ΙΠΔΠΥ ΚΙΠ6Β, 

ἀονίαἰπηρ ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪΝ ἔγτομῃ 18 ΟΥ̓βῚΠ41] ἔογπι. Τὴ6 Ὑϑιοῦβ 

ρου ομ8 οὗἨ ἔπ6 ΟΥΚ ὙΘΓΘ ΘΟΙΩΡΟΒΘΑ͂ δ ΟΡ ΑἸ δγθηύ ρουῖοαΒ }). 

βόα ραγίβ οἵ ἐπ6 Αυρβίβ, ἱποϊυαάϊπηρ 17 Πγπῖηβ (σᾶρᾶ ζ.), ἃΓ 

πΠ 6 η ἴῃ 8 ΡΘΟΌΠΑΡ ἀϊαϊθοῖ, τ ]οἢ ἰβ ποῦ δομαὶο (πῃ {Π6 

ἰλησυδρο οἵ {6 οΟΥΘΡ Ῥαγίβ, δῃαὰ δ8 αἰβποί ἔγσοιῃ το {Π6 

ἰδίου 18 οα θα Τιαίον Ασυθϑίϊο οὐ Ζοηά 'π {Π6 βέγϊοίοσ 80η86ὲ. Νοί 

οῃ8 οἵὈ ἐδ6 Μοάθγῃ ᾿τδηΐδη ᾿ἰαηρυαροθ 15 ἃ αἀἰγοοῖ οοῃἐἰπυδίοη 

οἵ ΟἸ]ά Ῥογϑίδπ οὐ ἀυγθδέϊοθ. Τὴθ Μοάθσγῃ Ῥογβίδῃ ἀἰα] οί (Ἑ]δπὶ 

εἰς.), Καγάϊο ἀπά Ργο ΘΔ ΌΪΥ αἷβο Οδββοίϊδῃ (βροίζθη ἴῃ ἐμ ποὶρἢ- 

νουγμοοὰ οὗ πο Οδμποαθι8) 8.6 ΠΊΟΥΘ ΟἸοΒοΙΥ τοϊαίθα ἰοὸ {6 

ἴοταιον, δὰ ἐπὸ Ἰδηριαρο οὗ Αἰρμδηϊδίαη (Ῥαβἥῥι) ἕο ὑπὸ ᾿δἰέθυ. 

Ὗ 6 8141} οὐ ἀθ8] σὰ ἐπ0 ἐνο ΟἹά ᾿γϑηΐδπ ἰδπριιαρθ8. 

Ορ. ϑρίθ 96] Ὀῖθ αἰ ἐργβίβομῃθῃ Κα πβο τι έθη, ΕΜ  Ποη 2... 

[ρὶρεὶρ 1881. 68} Ηδπάδιοι ἀθι ΖΟηάθργϑοθο, 1μοἰρχίρ 1864. 

Βατεβοϊοη 86 Ηδηάδυοῖ ἀθὺ 4] δ Ἰβοι θη 16] οἰκίθ, μοὶ ρχὶν 

1882, 

8 δ. (2) Ατπιθπίδη, ΜΟΙ ἀθ μᾶρᾶγάθ δηὰ Εὐιθαν, ΜΏΠΟΥΣ 

δϑϑίρτιρά ἰο ἐῃ6 Ιγϑηΐδῃ στοῦρ, Ὀυὲ Η  ΒοΒταδπη (Καυβηἷ Ζίβοιν. 

ΧΧΠῚ ὃ Ε΄, 400 1) [88 ργουθᾶ ἰο ὃ δὴ ἱπάθροηάθῃϊ ΤΟΙ ΘΓ 

οὗ ἐῆθ πάρ. [ἈΠ ΪΥ οὗὨ ἰδαηριδραβ, 18 πον ἰ0 8 βίποθ {πὸ ΗΠ 

ΘΟΠΙΏΓΥ ΟὗἨ ΟἿΣ οἵα. ΤῊ ΠΠ ΟΓΑΡΎ ἰαηριαρο (Ὁ. Αστηθπῖδῃ), τ Ποῦ 

ἰδὰ ἔθη ὈὈοοοηθ ἢχϑά, τϑιηδὶ πο ἴῃ {Π|8 ὑϑαροὸ ψὶουξ ΔΩΥ 

ῃδίου8} οὔδηροθ ἀονγῃ ἴο τηοσοτῃ {ἰπ|68, δηα 18 βοραγαίθα ὉΥ͂ ἃ 

ὅτοδί ἱπέθσνϑὶ ἔγοιῃ {Π6 τη οάθσπ αἰ] θοίθβ. Η βίου 08] ̓ πυοβί ρα 018 

γα ΕΠ Πογίο Ὀ6Θῃ δἰ πιοδὲ Θχ οἰ βίου οοπῆποϑα ἰο Ο. σιηθηΐδη. ΤῊΘ 

ἰογπὶ Ασιηθηΐδη Ὑ1] Αἰ αγΒ Ὀ6 υϑθ0αἃ ἴῃ (Π6 8Β6η860 οἵ Ο.Ασιηθηΐδη. 

Ορ. Ῥούίθσγι δ ηη, Οτδιητηδίϊοδ ᾿ἰηριιδθ Αὐπηθηΐδοδθ, Βου] 

1831. ΤῊ βαηθ Αὐίδον, ΒΡΟΥΪΒ ᾿ἰπρδθ ϑντηθηΐδοαθ ρτϑιητηδίϊοδ, 

προταίασα, ομγοβίομημδί μα οὐτὴ ρ]οβϑαυῖο, θα. Π, Βου πη 1812. 

1) Ου ἐδ αἰ Πο] αᾳποβίϊοη 88 ἐο πὸ αρὸ οὗ ἴπ0 Αυθβίβα οᾧ. Ε ἀπ δτὰ 
ΝογοΣ Θοδβομίομίο ἀθβ ΑἸξουίμυπιβ 1 (1884) Ρ. 501 δ᾽. 



θ ατγοοκ. 8 6. 

Η βοβιηδπη Αγπιθηΐβομο ϑίιάϊ᾽οη 1, 1 οἰρχὶς 1888 (οὗ βρϑοὶβὶ 

ἱπιρογίϑῃοθ [ὉΓ {Π6 ῬῇΟΠΟΪΟΡΥ). 

8 6. (8) ατϑοῖκ π8ά βγοΠΡῚΥ πιᾶγκοᾶ νδγαίοηβ ἴῃ αἴ ἔἜ - 

γθηΐ ἰοοδ 168 Ἰοηρ Ὀοέογο ΗἨοιηογ Β ἐἰπι6 ἀπά ἱπ {Π6 ἰδίους ογἃ 

ἈΡΌΘΔΙΒ ΒρΡ]10 ὉΡ ἰπίο παυπιθγοῦβ ἀ 14] Θοίβ. 

ΤΉΘ86 ἸΏΔΥ 6 ΟἰΔβϑι θα ἰπ {Π6 [Ο]]ΟὝΙΏΡ ΙΔ ΠΠΘΡ: 1. ΤΙ ΟὨΪΟ - 

Αἰέϊο, 8. ΤῊη6 ἀϊδέγοἱ οἵ Ἰοπία, Ὁ. Αἰϊῖοα. 2. θοτῖο, ἃ. 1,6- 

οοηἶα ἢ Ταγοηΐαμι δηἀ Ηδθγβοϊθα, Ὁ. Μοββοηΐα, 6. ἀτρο]β δπά 

Αορίηα, ἃ. Οοτίμί ἢ τὐΐῃ Οογογτα, 6. οραγα νι Βυζαπέϊαπι, 

ἔ. {80 Ῥοϊ]οροπῃοϑίδῃ οΟ] ἢ Ἶ68 οὗ ϑ΄᾽οἶγ, ρ. Οτοίο, ἢ. Τθσα δηά 

Μοῖοβ ἱοροίμον πὶ Ογγθηο, ἰ. ΒμοάθΒ ἢ 6614 δα Αογᾶρϑβ, 

κ. ἐπΠ6 οὐμοῦ ον. ἰβίαπάβ θὰ (6 ορθᾶῃ, 88 Οἀδγραίπυβ, 

Αδβέγραϊδοα οἷο. ὃ. Νονγε οὶ ασθοκ, ἃ. ῬΠοοίθ, Ὁ. 0018, 

ο. Αοίοϊία, ἃ. Αοαυπαπία, ο. ΡΒ ϊούϊβ δπὰ {πὸ ἀϊδέγιοὶ οἵὗὁἠἨ {6 

Αθϑηΐδηθβ, ἔ. Ερίγιβ, 9. ῬΓΟΌΔΟΙΥ «80 Αομαῖα. 4Ἁ4. Αθο ]ῖο, 8. 
ΤμοϑὍο8Β δηὰ Αϑοϊδη ἀϑία Μίπον, Ὁ. Νουίῃ ΤΠθββαῖυ, ὁ. Βοροίϊδ. 

ὅδ. Ἐ]Θ8η (Ὀοϊοηρίηρ ἰο Νοτί ὟΝ οδὲ ατγθοὶχρ). 60. Ατοδάϊδη- 

Ογρυϊδηἷ). 1. ῬδιρΡ ΒΥ] δη. 
ΤΏ686 ἀϊα]οοίβ ἀγὸ Του πὰ ἴῃ ἐποῖν ρυγοβέ [ΟΥΠῚ ΟΠ ᾿ΠΒΟΓ ΡΠ]ΟΉΒ. 

ΤῊ ᾿ἸΓΟΥΑΓΥ Ἰαηρύδρο, οϑρϑοία!ἶγ ἐμαὶ οὗ {Π|ὸ ρορίβ, ἰ8 ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ 

γτοϑρθοίβ δυ βοῖδ!ν οοηδίγυοίοα : ογϑῃ ἐπ 6 Ἰδηρτδρο οἵ ἔπ6 Ηοπιογὶς 

ῬΟΘΠῚ8Β ἷΒ ἰῃ σγοαὲ πιθαϑυγο 80 τι! βοϊαὶ ἀἸΑ] ϑού. 

Τονπαγὰβ ἔθ οδπὰ οἵ ἔμο ΕἸ οοπίυτγ Β. Ο. ποῦ 8 ἔοι πηϑᾶ 

ὁ ἰδθ ὑδδὶ8 οἵ ἐπθ Αἰἰὶς ἀϊα]οοὲ 8 ᾿ΙΟΓΆΓΎ ἰδηρυδρο ΘΟΙΙΤΊΟΉ ἰὼ 

4}} ασθόκβ, ὑπο αἰτηοδὲ ϑηξγοὶυ οχοϊυἀθα ἐπ6 186 οἵ ἐμ οἶοὺ 

ἀϊα]θοὶβ ἔγοπι ὑπ Ἰδαίου ργοϑο ᾿ἰογαίατο οἵ δηἰααϊγ. ΠΘποο 1ἰ 18 

ἐδαὲ ψγθ δαῦθ ἰο βδίθοῃ οὔὐγ Κπον]θᾶάρο οὗ πιοϑί οἵ (Π6 ποπ- Αἰ ς 

Ιοοδὶ ἀϊα]θοὲβ οἰ ΠῚ θη ἰγ ἶγ, Οὐ δἰ πιοβὲ θπεγοὶυ, ἔγοπι ᾿πβογ ρἐ]0}8. 

ΤῊ Ἰδηρτδρο οὗ τηράϊδονοὶ αὕοοῖ ᾿ἰδγαίαγθ 18 8η γι 1 914] 

ταϊχίυτο οὗ δῃοϊοπὶ αγοοῖς πὶξῃ ἰογτηβ οἵ ἰπ6 {ΠπῸπ ϑροόκθῃ ρορυϊαγ 

ἰαησυᾶρο ἴῃ νυδυγίηρ ἄσρτοοθ οἵ τηοαϊδοδίίοη. Μοάογη Οὔὑθοκ 

1) Οος (Ὀὲο Υογπαπἀϊβονδ βυοτὴδιτηΐδεο ον στϑοῖ. Ὠ᾽διοκίο 1885) 
Ρἰδοοθ (πὶβ ἀϊαϊοοὲ ἱπ οἷοδθ γτοϊδιϊοη Ὑὑὰν ΑΘΟῸ] 1]. δηὰ ρυΐβ ἰογπναγὰ ἐπὸ 
᾿γροιδοεὶς ἰδβδὲ Ἵμο ἘΒοδελι δὴ ἀϊδιοοῖ ἰὼ ρμοὶπίς οὗ ἰδηστασο ἰογπιβ ἐπ 
ἐσαπεϊϊοη- βίδα σο ἔγοια Βωοίδη ἴὸ 1,οϑθἶδα, ἔγοιο ϑδοῖδη ἰο Ογρτδη- Ατοδάϊδη 
δοὰ ἴγο Ογργδη- τοδάϊδη ἰὸ Βαοιδεη" (ρ. 9). 



8 6---Ἰ. ατοοϊκ. ΑἸΡδπίδη. Ἵ 

ΧΙ 118. ἃ. το ἀθυθϊοριιθπὶ οἵ ἀϊδ]θοίθ; δ8 γοῖ 11{|10 88 Ὀθθῃ 

ἄοηθ ἑἐοναγὰβ χίηρ {π6 πἰδίογ δ] γο]αὐΐοη οὐ [Π6 βοραγαίθ αἰ  ϑοίβ 

ἰἴο δποϊοῃὶ ατοοκΊ). 

0 84}} δοῃῇῆμο οὐὗν δἰἰθηἰίου ἰο {πῸ ἀθυθὶοριμθηΐ οὗ (16 

0.6τ. ἀἸ 4] 6οίϑ. 

Ορ. ΑΒγϑηβ 1)6 αταθοδο ᾿ἴηρῦδο αἰ] θοί8, 1. [)6 αἰ] θο δ 

Αρο]οῖβ, αδεϊηροη 1839, Π1. ἢ)6 ἀϊα]οοίο Βοτίοα, αδέξηροη 1848. 

Β. Μοϊβέθυ Ὠΐθ ρυθομίβομθη Πα] οἰίθ, 1. Αϑίβἰΐβοῃ - ἃ ο]ΠΙΒ6 ἢ, 

Βοδοϊδοι, ΤΉ ΘΒ84]} 180}, αδέϊϊἑπροη 1882, Ε΄, Οατίϊα8 Οτυπάίρο 

ἀδν στιθοίβομοη Εἰ πιο]ορίο, ΕἸ. ὅ., Τιοϊρχὶρς 1819. ἢ. Καμππουι 

Αυβη ἢ] 6 Οὐδ δ Κ ἀοΥΡ σ ΘοΒϑοθθη ϑργδοῃο, 2 νοΪβ., ΕΑ , 2., 

Ηδηπονος 1869---1870.ὡὉ. ΕΟ. Νογον Οτθοβίβοῃθ Οὐδ πδεῖκ, 

[μεἰρχὶς 1880 (Εαϊὶ. 2, 1886). οι] δεάοκ 916 Οτυμαϊαρθη ἀοὺ 
στο Βδομθη ϑὐγπίαχ, ΗΔ}|6 1879. Τῆι Απὐὲμον. ΟΥ̓ ΘΟ 80} 6 

Οταπηηδίκ, ἴῃ τ. Μ.Π]ΟΓ ΒΒ Ηδπαδιοῦ ἀ6Γ ΚΙΔββιβοῦθη ΑἰἸίθυίι )5- 

πΙΒΒΘΏΒΟΠΔΙ͂ Π (1885) ὑ. 1---126. 

8 1. (4, ΑἸ απίδη, {π0 ἰαησυάρο οὗ δηοϊοηὶ ΠΙγγῖα, Π88 

ΟΠ Ὀθαπ ΚΠΟΥΙ ἰο 8 ἔτοπὶ ΠΟΠαΠπιθπΐβ οὗὁἨ ΔΠΥῪ Θχέύθηξ β[Π06 

16 βουθηίθοηίῃ οδηΐασγυ. 10 ἰδίον!οα] ἰγθαϊμηθηΐ οὔ {118 

ἰδησυαρθ, Ἡ ΠΙΘἢ ἰ8 Ὀαβοὺ τ τπηδῃ 1014 αἰ Που (165 --- (Π6 ρσγοαίθϑί 

οἵ ΒΟ [168 ἴῃ ΟἸΘΑΥΪΥ βοραγαιϊπρ ρυτο ΑἸθαπίαπ ψογ8Β ἔγοπη 

ἐδοθ6 Ὀογτονοα ἔγοιῃ ἐπ ατθοῖ, [μδἐ1π, Ἐοπιᾶποθ, Θ]ανοηϊο 8πᾶ 

ΤΟΙ Ἰδηρυαροθ ---, ἰδ 8{}}} 1π 18. ΠΆΠΠΟΥ. 

Ορ. Θυδβίαν Μογον ΑἸ αποβίβομθ διυάίΐοη, ἢ ἰθπ 1 1888, Π 
1884 (Ἰπ ψ οἢ ἴΠ6 8016 οὗ ἐΠ6 οἷάσον ᾿ἰογαίυγο ἢ88 Ὀθθη οοἸ]Θοίθά 

ἰοφοίμογ) διὰ Ὧν ἘΠηῆϊ88 ἀθθ 1 αἰθὶ πἰβοῆθη δυῇ ἀΐθ αἰ θδῃ. 

ἘουΘΏ]Θἤγο 'ἰῃ (π6 Μίβοϑαπθα ἀϊ ΕἸἸΟΙορία, ἀθάϊοαία 4118 

ἸΘΠΊΟΣΙ8 ἀοδὶ Ῥγοΐδθβθουι (ὐαἷχ 6 δηθ]ο Ρ. 108 4.2). 

ὟΝ. 8841} ΟὨΪΥ ἰακα {Πἰ8 ἰἸαηρυαρο ἰπύο δοοοιηΐ ἴῃ ἀἰβοιββ ἢρ’ 

1) Οοποίἀοταξίομβ ἱπίγοάυοίονυ ἴο {Π6 βέυάγ οὗ {πὸ τοϊδίϊου οὗ Μιὰ] 
ἐπ Μοάοτῃ ατοοϊ ἐο Ο.ατοοῖς ὅπὰ (6 γϑβθαγο 98 οὁη {Π|6 βιι͵θοὲ ἀγὸ μίνθη 
γν Κγυπιῦδοπον Βοϊίτᾶρο χὰ οἶμον Οσβοπίοέο ἀ0Υ σγίθοῖ. βρτγδοπο, ἰῃ 
Καλιπ᾽» Ζίβοιτ. ΧΧΥ͂ΠΙΙ 481 ἢ 

8) ΤΊα ἐγθαβέϊβο οἵ ἐπ βαπιθ βοιοϊας “Ὅθου βρσγδομο υπὰ [ἐἰοταίαν 
ἐὸν ΑἸθαποβοπ᾽ πῃ Ἠΐἰθ ᾿Ἑδβαγθ υπὰ Βέυα θη ΖῸΓ ργδ οι οβοι  οίθ πὰ ὙΟΙΚΒ- 

Καπάο᾽, ΒοΡη 1885. ρΡ. 49 Π΄. 18 βγοῦν ἕο Ὀ60 τοσδοπιπιθη θά 88 8ῃ ἰηίγο- 

ἀποίοι ἐο ἐμΐ8 Βι]6οέ. 



8 [141106. Ιδέΐη, Ὁπιρτο- απ. 8 1---8. 
---“»ττοὦὦὖὦὮὦ --- -τ.}Ξ:ἅπ-πσ.οτ ᾳ τ τ τἝ“Ἕ-:-͵Ἅ-͵.Ξ.ςἝ.-.--. .--ς--.--.. ς΄“ ὃ-“΄“ὃ“Ἕ“ἕἝἼ.  ο΄“ΠὁΠἔὃἕἝἕ͵.- οῆ-πΠ6ᾶ6Φ|Ἠ|1τπ|.ᾺᾺᾳ1...............θῦΘ.0ὺᾺῳὄ ζ«ζ«ς3....-..όοΘ:.:....».....ΡὉΘ6 Δ ὁ ὁὁΟ7ὕδὈὌὨΔ .... 

86 ἀονθϊοριηθπὶ οὗ ἐπ [πᾶρ. ραϊαίδὶ δῃὰ συϊέαγαὶ! Οχρ]οδῖνθϑ 

β 411 δπὰ ἃ 4588---460. 

8 8. (ὅ) Το {8116 Ὀταμοῦ οομηβίθίθ οἵ 1μα{]π Ομ {Π6 ΟἿ 6 

πδηὰ δηὰ οἵ {86 ὕππ γῖ8η- αι ο ἀἸαΙ οὶ οα {Ππ6 οἰ υ. 

ΤΠ.δἰϊη. τι πίοι ἐμ 1 16 Κποόνη ἀϊαϊοοί οὗ ΒᾺ]ΟΡΙ γα 8 

ΟἸοβαὶυ το] αὐθά, ἰα Κπόσῃ 0 υ8 ἔγοῃ δϑουὺ 800 Β. Ο. οηνατγάβ. 

δο ἰοπρ 88 {6 ἰδησρυδρθ ψ8 οοῃῇῆποα ἰο [1 δὐΐιπι, {Π6Γ6 οχβέθα 

0 ἀἰΔ] οί 041 αἰ ΓΘ μθΟ8α οὗ ΔΠΥ ἱπιρογίαποθ. Τηθ οοπέγαβί Ὀθί- 

ΟΠ ἐπ6 ΡΟΡΌΪΑΣ δηά {6 ΠΠΘΤΑΡΥ ἰαπρυδρο, ὙΠΟ. δα δἰγοδάν 

ΑΥΐΒο δ ἐῃ6 Ὀορίππὶπρ οὐὨ ὑπθ δγόμαῖο ρογϊοα οἵ ΠΠἰοταίαγο (ΓΟ. 

Δ νίυθ Απατοπίουϑ ἰο ΟἼΘ6Γ0), ὈΘοδηθ 80}}} ΒΔΡΡΟΥ ἴῃ ἐῃ6 οΙ488160 4] 

Ροτιοά, δηά ἐπ ἔυγί μοῦ ἀθυθιοριπθπὶ οὗ ὑῃ0 [ΟΥΠΊΘΥ ἰ8 δἰ πγοϑὲ 
ΘΠ ΓΘΙΥ ᾿οϑὲ ἰο ΟἿΡ Οὐδβουνδίϊου υὑηὲ}} (Π6 Μιάά]6 Αροβ, ψ ἤθη 

(Π9 ῬοΟρυΐα απ οὗ ἐδ ναγίουϑ ρσγουΐμοθβ οὗ ἐμ Βοϊηδῃ 

ΘΠΡΙΓΟ πιϑοίβ 18 ἴῃ ἃ [ὉΓΠῚ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 688 Ομδηροά δηὰ ἰδ ἃ 

το ἀουθὶ οριπθηὶ οὗ ἀϊα]οοίβ (Εοπιβηοθ ἰδηρυαροβ: Ῥογίυραθβο, 

Βρδηίδθιι, Οδἰδ πίη, Ῥτούθηςαὶ, ΕὙθηοΝ, [{8]14η, Εδοίογοπιδηῖο 

δά Βουπιδπίδῃ) 1). 

6 8118}} ΟἿΪΥ Θομδίάθν ἐμ6 ἀθνυθὶοριηθηὶ οὗ [9 δέῃ οὗ 
ΔΠΕΟΥ. 

Ορ. σοτββθη ἴδον Αὐββργδοῖθ, Ὑοοα ϊβιηιβ ἀπά Βοίοπαηρ; 

ἄἀον Ἰα οἰ πίβομθη ϑργδομθ, 2 νοΐβ., 1,οἱρχὶς 1858. 1859, οαἱέ, 2.. 

1868. 1810. ΒΗ. Κα πον Αὐβέν]]οὐνο Οτδαιδεῖκ ἀθν Ἰα οί πἰβοῆθῃ 

Βργδοῖθ, 2 υοἶβ., Ηδηπουονρ 1877. 1819. Εἰ, δέο]Ζ δπὰ 7. α. 
ΒΒ π|8}2 [μαἰθϊπίβοθθ ατϑιητηδιῖς, ἰὰ [τν. Μ]]ου 5 Ηδπάρθυοι 

ἄογ ΚΙαββ. ΑἸέθγίαπηδν. ΠΠ (1885) ρ. 131---8364. 
ΤΙο ὕπι δ δη-ϑαιηπὶεϊο ἀϊα]θοὶδ ἃγο Κπονῃ ἐο 8 οοτίδίῃ 

οχέθηὐ ἐπγοΌΡ ἱπβουϊρεϊομβ, ποῖ ἴοσ ἐπ πιοϑὲ ραγὲ Ὀϑιοπρ' ἐὺ 
{Π0 ἰαδὲ οθπίαχίθβ Ὀθέογθ οὰζς οτα, δπὰ ἐῃγουρῃ πογὰβ φυοίοά 

ῦγ Βοιιδὰ πτίξοτθ Υο αὐτὸ δοϑὲ δοᾳυδίηἰοὰ σἰῃ Ὁταυτίδῃ 
(Β γό8] 1μ08 ἰ80]98 Επραθίπθδ, Ρανὶβ 1815, Βἄδῃϑιον Ὀπιδτίοα, 
Βοπη 1888) ἀπά Οβοδὺ (Ζνυ οἱ δὶ οὐ  Β.]1οζο ἱπβογρεϊοπαπι Οϑοδγαμι, 

Ῥοιοτβθατρ-μοὶρεῖς 1818). ΟΥ̓ ἐἢ9 Ὑοϊϑοίδη, Ρίοαπέϊπθ, βϑθΐπο, 

1) ΟΡ. Βυάϊπϑακγ Ὀὶο Αὐδυτοϊζαπα ἀοτ ἰαὶ. βργδοιβο ἄθεον [ἐδ] θη 
ππὰ ἀΐο Ῥτοτίηζθη ἀθβ γδιιίβοῆγοῃ Ἐοίΐονοδ, Βουϊη 1881, αγὅθον ἴῃ ἔἰπ 6 
Αγομὶν {τ ἰδὲ, 1μοχικορταριὶο 1 85 ., 204. Κ. 
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Αρααϊουϊδη, Ὑοϑεϊπῖδη, Μαγθίδη, Ῥδ]ρηΐδη δηὰ Μαγγυοϊπίδη 

ἀϊαϊοοίθ τ μᾶνθ ΟΠὨΪΥ͂ ὙΘΙΥ͂ ΒΟΔΗ͂ ᾿ΘΠΔῖη8 (Ζνυοίαὶ οἵ [ἢ- 

δορί οη686 1{811Δ6 Μοάΐδε ἀϊα]θοίίοαο, Πμοϊρζὶρ 1884). ΑΙ {686 

ἀϊα]οοίΒ τότ ἰογοϑα ἰηίο ἐμ Ὀδοκρτουμπᾶ δὲ 8 ΘΔΥΪ ρογοά ὉΥῪ 

86 ἱπέγιαβίοη οὗ 1,δἰη. ΓΠ6 ϑαῦῖμοθ, ὙΠῸ γτοοοϊνϑα οἱ] ΖΟΠΒ ἢ 0 

ἰη 261 Β. Ο,. δϑοῖιὶ ἐο ᾶνθ Ὀ60η {Π6 γί ἰο ὈΘΟΟΠ6 ΓΟΠΙΔΠἾδ6Θα. 

ΤῈ εἰονγοδέ ἰο ρίνθ ὟΑΥ ψ88 Οδβοδη, ὙΠΙΟΝ ἴῃ {Π6 πιοπηίδῖῃβ 

ἀϊὰ ποὲ ρϑῦβαρβ Ὀθοομιθ [ὉΠῪ οχύϊποί [ῸὉΓ οομἐυγῖθΒ δἰΐου (6 

Ομ βίίδη θΓ8. 

ΟΡ. ἔαγίμοῦ ΒΥυρΡρϑομοῦ Οδκ. [μϑυύθηγο, Ζἅγιοῃ 1869, 

Ευάοτνῖ8β ὙΘΥΒΌΟΝ οἰμο ΕὈΓΣΠΙΘΗ]ΘὮΓΘ Ἃἀ6Γ οδἷκ. ϑργδοῃθ, Ζὕἅσγιοι 

1811. 

8. 9. (6) Το Κο] εἰς ᾿ἰδηρυδαροθ [411] ἱπίο ὑπγθθ ϑΊ͵ΟΙΡΒ: 

θ4}11ς, Βτιίδπηϊο δὰ ΟἼ86]16 ἢ). 

Ἧγ)ο Κηον ϑομηοίίηρ οὗ ΘΟ 41116 ἐβγουρὴ οΙἐἶο πδπο8 δηά 

ποτάϑ ηαὐποϊεἀ Ὁ ΟτΤΟΟΙς δηά 1,αὐΐπ δυΐποτθ, ἐβπγου ἢ Π8ΟΥΙΡ 018 

ἃπὰ οοἶπβ. Βαυΐ (πΠ6 ἰηἰαγργοία θη οὗ {Π6 [ὍΓΙΏῚΒ, ΤΠΟΒΕΎΥ͂ ῬΓΌΡΘΥ 

ΠΔΙ68, 8 πῃ πηοϑὲ 08868 80 ὉΠποουίϑ!η ἐπα ἔγσοιῃ ὑπ 686 ΓΘΙΊ81Π8 

Ἰηρτιϊδεϊο τοϑϑᾶγοῦ [88 μἰξπογίο ραϊποα σοΙηραγα νον [1{{]6. 

Βυϊἑαπηῖϊο ὕγοκο ἃρ ἰπίο Ογιμγῖο (ον Υ 618}}}, ΟὈΓΪ88 δηᾶ 

Βα8 Βτγθίοῃ (οὐ ΑΥπιου θη); ἐπ6 σοηποχίοη Ὀοίμθοῃ ἰδ ᾿αϑὲ {7 

8 ΘΘΡΘΟΙΔ] οἷο8θ. 6 81:0 δοᾳυδιηοά «Π ΟΥ̓ τς δηὰ Βδ8 
Βτοίοῃ ἔγοτα ἐμ οἱ με οὐ πἰπίἢ ΘΘὨ ΤΥ οηνατά, δὲ ἢγβέ ἐπγουρἢ 
εἶἴοδϑοα : ἰΐ οἹἀ δὲ γϑοογὰβ οὗ (τ ἶ8} ἃ.6 Βοῃ δὲ ἰδίου. ΤῊΘ 

ἰδδὲ ἡδιῃηθα ἀϊα]θοῦ Ὀθοᾶπθ οχίϊποὶ δ {Π6 οπᾶ οὗ ἐπὸ οἱρηίθθηίῃ 

ΟΥ δορίπηΐηρ οὗ {Π0 πἰπθίθθην οϑηξυγΥ,, Ὀοΐὰ ὑπ ΟΥΠΘΥΒ δΓῸ 

8:11} {νϊηρ. 

1τ]8}:- 6 8611., βοοίομ-ὕδο]1ῖο (πο ἢ ἰβ αἰδοὸ ΚΠΟΝῚ 88 Οδ86]16 

ἴὰ ἐμ ϑέγιοίθυ 8561860), δηὰ Μδηχ (βροόκθὴ ἱπ ἐμ [8]0 οἵ ΜΔ) 

ίοπη ἐμ 6΄46116 αἰν᾽ϑίοη. Α1] ἔῆγθθ οὔ ἐῃθ86 δγΘ 8ὲ}}} [ἱνίηρ. 

Το ἢγβὲ ἔνο ἰδηρταραδ Β6οῖι ΠΑΡαΪΥ ἰο παγὸ ἀϊἔθγοά ἔγοπι ϑδοὶ 

Οἰογ ἴῃ ἐπθ πἰηέῃ οθηΐασγ. ΤηῸ οἱάἀοϑὲ πῃοηιπθηΐβ ἅἀγὸ ἐπ6 
0. δος Ορϑχῃ ἰπβουιρίϊομβ (Ορϑιῃ ἰ8 ἐπ6 πϑέϊνθ ἤϑῖὴθ ἴον {ἢ9 

1) Τὴο ἔἤτβε ὑπο ἰδηρυδροβ ἤδύθ οὐΐξοῃ Ὀθθηῃ οἰββδβοὰ ἰοροίθου 88 ἃ 
Ἐρϑοὶδὶ στοὺρ, Ὀὰὲ σῇ ποὺΐ βυϊβοϊθηξ γθᾶϑοη. 866 ΤῊ ΛΓ ΠΘΥΒΘη ΚοΙίο- 

ΟΠΔΗΪΒΟἢ 68 1884 ρῥ. 1 2ἢ. 
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Ο'δ 6116 ΓΠ68), ΜὮΙΟΝ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἀδίθ 88 ἴδ ὕ8οκ 88 δδουΐ ὅ00 Α.Ώ. 

ΤΊΘ ᾿ΙΘΓΑΓΎ τοοογὰ οἵὗὨ [τ]ϑὴ Ὀ6ΡΊΠΒ ἴῃ {6 οἱρθ! οοπίαγΥ, δὲ 

ἢγϑὶ ἢ ρἤοβθοθ, δηὰ ἐπθ ἔγομηθῃ ὑπὸ γοῦν 1100 οησναγὰ ψγ 6 

ΠΑΥ͂Θ ΤΩΔΠΥ͂ ΟΧίοηβῖγΘ ΠΙΒΠυΒΟ. 1 ρ 8. Ἡ ΠΟ οοηίδίη 8βᾶρ88, 6006 8188- 

[104] ᾿ἰογαίυτο οἰοθ. ϑοοίοι- ὁ 6116 ᾿ἰογαίαγο Ὀορὶπ βοιη ον δὶ 

Ἰαίοῦ ἰπᾶη ἐμαί οὗ [γἰ8ἢ δῃὰ ἴῃ {π6 οἱάθΓ ρογὶοα 18 οἰοβοὶγ 

οοηποοίθα ΔῈ [τ8ἢ. Μδηχ 18 ΟἿΪΥ Κπό [0 08 ἀυγίηρ ἐπ6 

Ιαϑέ ἔθου οϑῃίαγιθϑ 1). 

Ὗγο 8}}8}1] οοῃϑίαθνε ομίϑῆν ΟἹὰ [τἴ8}}. 

Ον. 7. Ο, Ζουβ8 ατγαιηπηδίϊοα Οδ]εῖοα (6 ποι πηθη 18 νϑἔϊιβι}8 

ἰδ ΗἸθογπΐοδθ ᾿ἰηρυδθ αὐδπὶ Βυδπηΐϊοαγαηι ἀϊαϊοίοταμη Οδπι- 

Ὀγίοαδο Οοτηίοδο Αἰοπιοιῖοαθ σοπηρδγαίϊβ Ο4]}1|ὁ86 ρυΐβολθ ΓΘ]141}}18 

οοπδίγιχὶς Φ. Ο. Ζ.), Εαϊν. 2. Ὁγ Η. ΕΠ ο], Βου]η 1871. Ὑ τη - 

ἀἴβο Κυγζροίαβδίθ 1γίθοῃ!α Ομ δε κ, Ποῖρχὶς 1δ79. 

8 10. (7) ΤΠο αονμδπΐο Ὀγδηοῇ 18 αἀἰνίἀ64 ἰπίο αοἰπῖο, 

Νοῦβθ, δηὰ Υοοὶ αθϑυτηδηΐο. 

αοὐμῖςο, πὸ τπηοϑὲ ἀγοπαῖὶο ἰδησυδρο οὗ ἐπ6 ΘΓ ΠΔΠἴὸ στοῦ, 

8 ΟΠΙΟΗ͂Υ ϑΟΟΘΒ810]6 ἔο 8 ἐπγουρῇ {π6 Ὁ101104] ὑγαπαίδίϊοη οὗ {116 

οδὲ αοὐμὶς δίβιορ ὉΠΕ]48 (811---381 4... ὙὩμὸ ἰδηρυδρο 

ΡογΒῃ ἃ ἢ ἐπο ἀοὐῃϊο παίϊοη. (6 Εαϑὲ αοἶμ8, Ὑπὸ ἄν οὶξ ἴῃ 

{Π6 Οτίπιθα, τοίδηθὰ ἐπ ῖν ἰδηρυαρο ἀονῃ ἰο τπηοάθγῃ {1π|68: δὲ 

οὔ μῖ8 ὈγδπΟἢ οὗ οὐ] Ὑὸ Ῥοββοθ8 ΟὨΪΥ ἃ [6 ἰβοϊαίθα τογάβ.) 

Νοῦϑο (ον ϑοδηάιπανυ θη), ποῖ ἴῃ οογίαϊη Βρ6018] ροϊπὲβ 

οΟἸοβοΙν οοἰποὶάθ8 τ ὶτ Οοἰμἰο6 3) δηὰ 18 ἐπογοίογθ ὈΥ̓ Βοπὶ6 ὙτΟΓΒ 

οἰαβϑοα ἰορϑίθον Ὑἱἢ ἰξ ἃ8 Εἰδϑί Οθγῃιδηΐο 88 ὀρροβϑὰ ἰο ὟΝ οδέ 

Οογπιδηῖο, ἀονγῃ ἰο ὑπο Υἰκίηρ ροτὶοά (800 -- 1000 Α. 2.) νὰβ 

ΡΓΔΟΙΟΔΙΪ ἃ ϑἰῃρ]ο ἰδησυᾶρο, δυΐ Ἰαύθυῦ οὁυ Ὀθοδηθ ὈΓΌΚΘΩ ὉΡ 

ἱπίο ου ἰδησυάροθ, Ιοοϊαπᾶϊο δῃὰ Νονγνορίαη (Ὗ οδὲ Νοῦθθ) 

οΠ {Π6 056 ᾿ιδηᾶ, ϑ'νοά δ δπὰ Παηϊβὴ (Εϑὶ ΝΌΓΘΟῸ) οἡ ἐμ οἶον. 

ὙΠῸ θαυ]οϑὺ γοοοῦὰβ ἃΤῸ τυηϊο ἰπδογῦὶριϊοπα, ἐμ6 οἰἀϑδϑδὲ οὔ τ᾿ ΒΊΘἢ 

1) |ΊΙη ἀϊδ ον 5. δυιίοῖο εἸΚοἰιἰδοῆο Αρτυδοῖθη» ἴῃ Ετδοῖ ππὰ ατγαθοῦ᾽ Β 

Α. ἘποΥκ). ἀ. ὟὟ. ὦ. Κι. βοοομὰ δοοϊϊον, ΧΧΧΥ͂ νυ. 139 ΕΠ. βοσνοβ 88 ἃ σοοὰ 

ἱπιγοάδυσέϊοη ἰὸ ἴδο ἸΚοἸιϊα Ἰδαπρυδιζοβ ποῦ, ἰΐθ πιοηυμηοηίδ οὐ {686 
ἰδηρύυλροβ δὰ Κο]ιοϊοκίοαὶ Ἰἰτογαΐατγο, 

2) Τηὸ πιοβὲ ἱπιροτίδηϊ οὔ [πόκὸ οοἰποϊ ἀοημοοκ τὸ αοίῃ. ἀπ᾽ ΞξΞ Ο.ὔἕοο]͵ 

σᾳ) ἴτοτα καὶ (ὃ 143) δηὰ Θοιν. σρὸ -- Ο]οο). σσν ἤγουν ψ'ὶ (ξ 179). Ορ. Βεδῦπο 
'η Ῥδὺ}] -Βγδυηθβ οὶιτ. [Χ 546 ἢ 
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Δρροᾶῦ ἐο Ὀ6]οηρ ἰο ἐπο ΒΕ{ΠΠ| οοπίαγγ. ΒΥ ΟΟΝοΥθ6 88, ἴῃ ἰΟΓΠΊΘΥ 

ἔπ|68, βΌΠΟΓΑΙΪΥ υπἀογείοοα Ο.Ο  οδὲ ΝΌΓδο ΟἿΪΥ ; {Π6 ἔθύπι ἰδ ΠΟῪ 

ἸΟΤΘ ΡΓΟΡΟΥΪΨ Δρρ] θὰ ἰο ἐπ6 ψ8016 ἀονοϊοριηθηί οὗ {πὸ ϑεδῃ- 

ἀϊπαυίδῃ ἰδηρυασοθ ἃΡ ἰο {Π6 δἰχίθθηϊ ΘΘΉΙΓΥ. 

ΤΊ ο]ἀοβὲ γοργοθθηΐαίϊνο οὗ ὟΝ οϑί - ἀ θυ δηΐο ἀγὸ Αῃρ]ο- 

ϑάχοη, (6 σοπεϊπυδίίοη οὗἩἨ ΜΙΟἢ ἰ6 Μοά. Πρ 88}: Ο. ΕὙ ΒΔ : 

Ο.ϑάχοῃ, ΠΟ ΤῸ αογηδη: ΟἿΟΝ ΕἸΑΠΟΟπ δ, ΠΟῪ Πθυίςῇ, 

ΕἸοΠ 8, δηα {π6 ἰδηρύαρο οὗ {6 Οθυτηδῃ ΠΟΥ ΕὙΔΏΘΟΙΪΑ : 

δηὰ ΟΡ} αδγηηδη, πὸ ργοβοηὺ ὕὔρροῦ- υπᾶὰ ΜΙἋα4]6 (ἰογπηδῃ 

ἐϊαϊοοίΒΌ. ὙΠῸ οΪἀδϑὲ γϑοογάβ οὗ (086 ἰδηρσιαροθ ἀδίο ἔγοπι ἐἢθ 

εἰσῃ ἢ ΟΥ πη ἢ οοηίατγ, ὑπὸ οἱἀοϑὶ ΟΗΟ. σγοοογὰ Ὀοϊοηρίηρ ἴο 

ἀδουΐ {π6 ροτοά 710 --745; δαΐ ψ|0} ΕΓ βίδη ͵ὸ ἀγΓΘ δοαυδὶπἰθά 

ΟὨΪΥ ποθ ἐμ ἐουγίθο ἢ ΘΘὨΓΌΓΡΥ. 

ἯΥο 5141] 11π||} οὐγβοῖνθβ ΟΠ] ΘΗ ἰο αοὐμίο ἀπά ΟἸΪὰ Ηρ 

Θογπιδῃ. 

(φ. ὅ. ἀτία Ὠοιιίβοιο Οτδιηγηδίκ, 1΄, ΠΞ, πον τορυϊηίΐ, 

Βοηη 1870. 1878, 1Π. ΤΡ Οδιξίηροι 1881, 1887. Βαπῃρο] 

Ῥουίδομθ αταπηπιδαῖκ, πιϊξ Εὔοκϑίομς δυΐ νυ θίομοπάθ ϑργδοι- 

[οβοθπηρ,, 1 (δα. ] 6 ῆγ) Βουϊη 18600.Ἠ. Α. Πο]ἐσζιαπη ΑἸί- 

ἀραίβοια ΟὙΘΙΉτΙ Κ 1, 1 (Π 16 βρθϑοὶβϑῖ]ο [δα  ] ἢγθ), 2 (ογ- 

δἰοιοδαπρ ἀδν ἀθαΐθοποη [δυῖἴθ ἀπέρν οἰπαηἄο}), [οἱ ρὶρ 1870. 1815. 

ὟἮ. Βοιογοσ Ζυγ Οἀθβοβίομέθ ἀθὺ ἀθυΐβομοη ϑργδοῖνο, οαϊί. 2,, 

Βοηη 1818. 160 Μογον [16 ροίμίβοιθ ϑργδοῖθ, ἴῃγθ [δυὐ- 

δεϑία! ὰπρ ᾿μΒὈΘβοπμάθγο 1πὶ Ὑ γᾶ] ἐπῖβα σὰ τὰ ΑἸ Πα βομθη. Οὐτῖθ- 

οἰ βοῆθη πιηᾶὰ [,δέοϊπἰδοῆοη, Βουη 1860, ἋὟ. Βταῦπο (Τοἰϊδβοῖθ 

Οταπιπηδέῖκ, οαϊ. 2., ΗΔ41|16 1882. 1,.. ΥΙΙ ππποσ ΑἸ πογάϊβο!θ 

Οταιηηδίῖκ, ἐγαπϑὶαίοἃ ἔγοπι ἐμ Πϑηΐ8ῃ Ὁγ Εἰ. δίονογβ, Η4}16 

1811. Α. Νοτγϑϑη ΑἸίπογαΐβοιο ατσαιημηδίς 1 (ΑἸ618]. απ ΑἹἸΕ- 

ΒΟΓΝῪ. Οὐσδϑιηπ). υπηίον Βου οἰ κϑιοἢρσαπρ ἀ68 Τὐσπογαϊβοῃοη), Π141]6 

1Ϊ884ἅ. ΕἸ. ϑίονυθυβϑ Απροϊβϑο βίβοῃθ Οτδιμηδὶκ, ΗΔ]|1]|6 1882 

(2, οἀά. 1886). Ὑ. Βταιπο ΑἸΕΠοομάἀουίθβοιο Οατδιητμδεῖκ, Η4116 

1886. Ο. ΒΟ ρἘ 6] ἢ 16 ἀδυίΐδβοϊο ϑργδοθο, 1ωοἰρΖὶρ πα Ρταὰρ 1886. 

8. 11, (7) Το Βα] ἐ1ο- 8] ανοπὶο Ὀγάποῆ. ΤΠ ΒΑ] 616 αἰν]βίοη 

οοπδἰβὲβ οὔ Ῥγιιβδίδη, [{Ππ|8η]8η, ἀηἀ 1,οἰἐϊο. ΤΟ Γοὐπιοῦ ἀϊοὰ οὐ 

ἴῃ ἐδ βονθπίθοῃί ῃ οδηαγυ δηὰ ἷὸ ΟἿΪΥ ῬΟΒΒθ88 ΥὙΘΥΥ [ὉΝ 1Π|- 

Ρουίθουγ τγοοογάθα βρθοίμηθηβ ἀδίϊπρ ἴγοη πὸ ἢἰοομίῃ ἀπά 
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δ᾽ χίθθηξἢ οοηίισθβ. ΤὴῸ ἔνο Ἰαϊέθν. ἃῦὸ 8.}}} ᾿ϊνὶηρ δηᾶ ἐμ ῖν 

οἸάοϑέ γϑοογάβ Ὀθϊοηρ' ἐο {86 βἰχίθθη! ἢ οθῃαγΥ. 

Ἧ)6 ΘΟΠΠπ6 Οὐγθοῖνοα Ομ θεν ἰοὸ ,{Ππυδηΐδη. 

Ορ. Ν 9896 πᾶπ  Ὠΐ6 βΐργβομθ ἄθγ αἰΐθη Ῥγθυββοη, Βου]ΐη 

1845.ὡ. Τὴ βᾶπι6 διυίμοῦ, Τηθϑαιγιβ ᾿ἰηραδθο ῬΥγυδβοίοδθ, Βου] 

1819. ΒΒ] ίο ον Πιἰϊξαυΐδοο αγαιηπιδίκ, Ρσαρ 1856. Κατ- 

ἢ δὖ Οὐδ ἀθν 1ἰέϑα ἸΒο θη ϑργδοιθ, Η 4110 [8716. Β16] 68 - 

δβίθ!] πη )᾽΄Ά᾽ὁ 0 Ἰοἐίβοιο ϑργδοῖθ, πδοὶι ἴἤγθη [δαΐθη πὰ ΕὌΓΠΊΘη 
ογκΙἄγομα ὑπ νϑγρ]οομβοπὰ ἀαγροδίθ]ῦ, 2 ὙΠ6ῖ 6, Βου]η 1868. 

1864. Τὴ 88π|0 δυίδπον, [,ϑἐἐβο6 Αατδπιπιϑέῖς, Μίδα 1862. 

ΤΙ δ] αν ο πἶο ἰδηρύαροθ [411] ἰηΐο ἃ δου }- Εἰαβϑίοση δηὰ ἃ 

ΥΥ ἐϑίοσῃ βγοῦρ. Τὸ ἐθ ἔογπιου δοϊοπρ Ειιβϑίδῃ (4. ατοδὶ Βυδβδίδῃ 

διὰ ο Εἰ υβϑίδη, ὃ. 1116 Ἐλυϑ814η), Βυ]ρσαναπ δά ΠΙγγίϑη 

(4. ϑδουνίδη δηὰ Οτοδέϊδῃ, ὃ. ϑ'᾽!᾽ ουθηϊδη), ἰο {π6 ἰαἰίον Οζθοῇ 

(χθοι ἰπ (ἢ βέγιοίον 86η86, Μογανίδη δηᾶ 5] ονδκίδη), ϑογαθίϑῃ 

οΥΓ ὝὟΠ οῃάἴθι (Ὁ ῥρρ6γ- δῃὰ Πμόνοσ ϑογα8η) δπα [Θ δι (ΡΟ]ΙΒἢ 

8Π4 ῬοΪΔὈϊδη οὐ ΕἸ 6- 5] ανοπίδη). Α11 ἐμι686 ἰδηρυδροθ, τ ἢ ὑπ6 

οχοορίίϊοη οἵ Ῥοϊδθίβῃ, ἃῦθ 8.11} Ἰἰνῖηρ. ΤΠ6 τποϑὺ δομδαῖο, δηᾶ 

ἴοῦ [πάρ συν ὑπὸ πιοϑὲ ἱπιρογίαπί, 18 (6 ἰδησυδρα ἢ ὙΒΊΟἢ 

[Π6 5΄!αιγοπὶϊς ἀροϑέ]θβ Ογγ} δηα Μοίμοάαϊιβ (πϊπΐ ἢ οοηζυγΥ) ττοίθ. 

[ἢ ΟἿΓ ᾿ηγοβίραι 8 Ψ)1ο ΘΟΟΟΓαΙΠΡῚΥ ΘΟΠβί ον ἐπ|8 ἰδησυδρο οἵ 

{π6 ἢγβϑέ ᾿προγίϑηοο. 1 18 ο8]16ὰ Ο.ϑ)᾽ονοπίδη ὈΥ ΜΙΚΙοβίοι, δυΐ 

Ὀγ ϑο]οίομον, ϑομαδαυὶκ ἀπ οὐμοτθ ὙΠ τποτθ 7 πϑἴποββ Ὁ. Βὺ]- 

ϑατίδη. [{ ὈΘοΔπΘ ἐπ6 ΘΟ] δἰ δϑὶῖ 8] Ἰδηραδρο οὗ (6 ασϑοῖκ Βαγοι, 

δηὰ ἰπαΐ ἴογιι οὗ 1ὑ. ὙΠῸ} 88 τποαϊῆοα {πγουρἢ ὑπ ᾿ΠθθΠῸ 6 

οὗ οὐδοῦ ϑ'᾽] ανοπῖο ἰδηριαρθθ, Θβρθοὶδ}]}ν οὗ Ευθδίδη, 18 σΘΠΘΓΑΙΙΥ 

Κη ΟΥ̓ ἐδθ9 πδηι6 οὗ Ομ υΓοἢ ϑ΄!' ΔΎ ΘΟ. 

Ορ. ΜιΙΚΊοϑ1 6 ἢ ΟΣ οι ομοπάθ Οτδιητηδῖξκ ἀθὺ β]υ βοι θη 
ϑργδοιθη 4 νο]8. γ᾽ ίθηηα, 132 1879, Π 1875, ΠΙ3 1816, ΙΥ̓ 1814. 

ϑομ] οίομον Ὠὲὶθ ΕΓΠΙΘΕ]Θῆγο ἀθὺ Εἰγο θμΒ]ΑΥυ θο 6 ΘΡΥΔΟἢ6 6 Γ- 

Κιᾶγοπἃὰ ὑπὰ νου] οἰ μβοπα ἀδγροβϑίοὶ, Βοηπ 1852. ΠΟ βΚίθη 

Ηδηαθυοβδ ἀ6Ρ δ] θυ] ραν ίβοθη (ΑΙ ΚΙ ΘΠ 8] 80} 65) ϑργδοῆθ, 

Υοἰπιαν 1811. οἀϊἑ. 2.. 1886. 

8 18. ἴῃ δοοογάδῃοο χἱὶ τ μαὶ 88 Ὀθθη δια ἴῃ ὃδ 4-- 11, 

ἍΘ 588}} ϑροδῖκ θχοϊυθυ οὶ Υ ΟΥ δὲ 8411] οὐθηΐϑ θβρϑοῖϑ!γ οἵ 

ἐμο οἰάἀοδϑὶ ρογιοάβ οὗ ἐβοβϑθ ἰδηρυαροθ ὙΠ086 ἀθυθὶοριηθηΐβ ἈΓΘ 



ἢ 12-- 18. Μοαηπίηρ οἵ ρτὶπ ἶνο αοτπιδηΐο οἷο. 13 

Κπονῃ ἴο υ8 ἐπγοῦρἢ τϑοοτάθ οχίθπαϊηρ ΟΥΟΡ ἃ ργθαί ἰθηρὶ οἵ 

ἔπ. ΤῊΘ ἰθῦὴ 'βοίθμοθ οὗ {π6 [πᾶρ. Ἰδηριδροθ, 88 π88 ὈΘΘη 

ΔΙΓΟΔΟῪ δἰαίθα ἴῃ ὃ 1, ἀοθβ πού ἀδηιμπά βϑοἢ ἃ γοϑίγϊοίίοη. ΤῊΪ8 

ἀϊνίϑιοα οὗ ἸδῦΟυΓ ἰβ ΠΟΥ ἄπο ἰο {π6 ΘΟ. 86 ὙΠ 16}} {Π6 ΒΟΙΘΠ6Θ 

[88 Β Πορίο ἰδκθη, δη4 ἴἰβ {ὯΠ]}Ὶ 1υ8ι1ΗΠ 64 ὈΥ (Π6 ῥγοβθπὶ βίδίθ οὗἉ 

[6 βοίδῃοθαοα. ΒΟΡΡ ἰπ ἢὶβ Ὑοιρ]ϑομοπάθ Οὐδ ς (8 γνοἶβ., 

οὐ. 8, Βουλη 1868---1871}) δὰ Κ΄ 6] Θ᾽ ἢ 6. ἰπ πὶ8 ΟὈἸηροπάϊι πὶ 

ἄεγ γϑγρ] οἰοπθηάθπ γα πηδϊκ ἀ6Γ ἱπἀορογδηίβομθη βργθοῃθῃ 

οὐ, 4, Υοϊπηαν 1876) 4180 [11π|| ὑΠουηθο νοΒ δ ΠΥ 88 ὙΘ 

[τ 4086. 

ὝΠοη Μ͵ὸ βροϑὶς οὗ ρῥυϊπἶνο [πηᾶρ. ογπιΒ; οὗ ργῖπι. Ασ.; οὗ 

Ῥηἤῃ. ατ. οὐ οὗ ρυῖπι. [{4]. οἷθ, γχὸ βΈΠΟΥΔΙΪΥ τηθϑῃ {Π|086 ἴῸΓΠῚ8 

ποῖ τ ἴῃ 86 ἰονγαγθ {πὸ οἷοβο οὗ ἐπ6 ρῥγϊπηϊεϊνα ρουϊοα οἱ 

ἴἴο80 ἰαηρυασοθ. Βυΐ ψ 4180 οἴὔϑῃ τπθδῃ βιιο ἢ [ῸΓΠῚΒ 48 Ὀθ]οηροϑα 

ἰ0 8Π ΘΑΡ]ΠΟΡ ρουοα οὗἁ {ἢ18 βίαρϑ, δπα ψ] 16} μ6α ΔἸΛΘΘάΥ ἀπᾷον- 

ξ0η6 ἃ Θἴδπρο (οὐ γ48 ἰ(8 ἐογπ παίϊοη. ΕΌΤ ἰπβίδποθ, χὰ {Π|6Γ6- 

ἴογθ βρϑαὶς 64 8}}}70 ΜῸ]} οὗ ρ τὶ πι. α θυ... "ζατοχῦ δπὰ οὗ ρ γἷπι. 

αοτη. ἴαχο (αοίπ. γάλμα, 5. 8 214), οἵ ρΡτίπι. αν. ἔποτσι δά 

Ρτγῖπι. αν. ἤποσσι (Α(ξ. ποσι, 8. ὃ 490), 48 οὗ 1,4ἰ. ϑ8θημομίμν 

δὰ [,αἱ. δοονπίμ (8 431). ΕὍτηΒ, ρὲ ἀοτπ ὈΥ 08 88 ῥΓῖπι. 

[πά.. ῥτῖπι. Αγ. οἷο, ᾶσθ ἐπουθίοσθ ποῖ ἐο 06 ἱπα βου πη πα ίθὶ νυ 

τορδγάθα 848 Ὀδ]οηρίηρ ἰ0 ἐπ6 βαᾶιηθ ροιϊοᾶ. ἀραΐπ, 1ὃ ψ6, [ὉΓ 

ΘΧΒΠΙΡΪΘ, ὩΠΙΟΥΙΩΪΥ Ὑγῖίθ χο ποὲ ἢ, ἴπ ρτῖπι. Οθγη). ἔου 8 ΠΘΓΘ 

γὰ ρὰΐ ἃ ἴον Οοἴμὶο σψογάβ, ἰξ τηυδὲ ποὺ Ὀ6 ᾿πι|ρ]164 {πὲ χ Βαά 

ποὺ ἴῃ οογίαϊῃ ο8868 ΔΙΤΟΔαΥ ὈΘΟΟπιΘ ἢ ἴῃ ῥγῖμ. Οθϑγιηδηΐο (0ρ. 
ὃ 529). 

ΟΝ ΤΗΕΒ ΒΤΕΌΟΤΌΒΕ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝὈΟ- ΒΕΜΑΝΙΟ Γ.ΑΝ- 

ΟΛΔΟΕΒῚῚΝ ΘΕΝΕΒΑΙ,. ΒΟΟΊΤ ΑΝῸ ΒΌΒΕΙΧΈΕΒ." 

δ 185. Το πάρ. ἰδηρυαροθ θοϊοπρ ἰο ἐμ6 ἱπῇοχίοπαὶ οἶββδ. 

ΤῊ6 ἰηβοχίοη οἵ ψογάβ 88 πο οχίβίβα ἔγομηι 6 υϑυγ Ὀορίπηΐηρ, 

δαί 88 θ60ῃ φγαάμπα ἀσυθϊοροᾶ δηᾶ ροτγθοίοα, 
--ὄ -ὄο.οοοο 

1) Ἰπ τὲ [ΓΟ]] οὐ Θορατο Ὁ ΘΙ] ν οἷς Εἰπ]οἰξαπρ πὶ ἀδ8 ϑρτδοῖ- 
τπὐϊαπι2 (οἰ σὶρ 1884) Ρῥ. 61 δ΄. ἀπά Ῥ δὰ] Ρυϊποϊρίϑη ἀθὺ ϑρυδοι ροβοβίομίθ 
(Η41|16 1880) ν. 154 δ. 

ΠΝ 



14 Βοοί-ροτοά. Οοτγά-[οτγπηδίϊοη. ξ 18. 

Ὗηο πᾶγϑ ἰὸ ῬγΓΘΒΌΡΡΟΒΟ ἃ ρουϊοᾶ ἴῃ ψ10}} Β [ῆχ8] οἰ θπηθηἐβ 

ΜΘΓΘ ποί γοί αἰξδομθα ἰὸ ψογάβ. ΤῺὴ6 ψουα-[ὈΓπι8 οὗ ἐῃ18 ρουϊοά 

ΔΓΘ Ο8]1]64 τοοίϑ, πὰ (Π6 βΒρ8οθ οὗ ἰΐπιθ ργίον ἴο ἱπῆθχίοῃ, [8 

ὁ81|164 (Π6 τοοί-ρουϊοα. [1 ἀαίθβ πιὰο ἔπγίμον ὈΔ0Κ πδὰ ἐξϊιδί 

βίαρα οἵ ἀθυθίορπιθηΐ ἡ μο86 ψογά- ἔοπὴ8 6 ἅτ δα ἰο ἀθάιοθ 

ὈΥ ἃ οοτμῃραγίβοη οἵ {ΠῸ βοραγαία [πάρ ργοὰρθ οὗ ἰδηριιαραβ. 

ΤῊΙΒ βίαρο ἰβ αβι8}}}7 8. ΡΙῪ 041104 ἐπ6 πάρ. ραγδηίδηράδρα. 

μαι ψὸ υπάογβίαπα ὈΥ σψοτγα-ουτηδίϊοη δπά ᾿πβθχίοη ἈΓΟ86 

ὈΥ Οοπῃροβιἑίοη, ὑπαὶ 18, ὈΥ (μ6 [Ὁ]ο ΠΩ ργοσθδϑ: ἃ σγοὰρ οἵ 

ΜΟΡὰΒ ὙΠΟ ἰουπιθα ἃ βυπίδοίοαὶ οΟΡΙοχ τγὰ8 ἔιϑοά ἰηΐο ἃ 

απἰίγ, ἴῃ ΒΊΟΝ {Π6 ὙΠΟ]0 8 ἴπ 80Ππ|6 ὙΔΑΥ ἰβοϊαἰθα ἴῃ τγοϊαίϊοῃ 

ἴο ἰΐ8 οἰοιποπίβἾ). Τ 8 ψογα-ζυβίου ἔγοιη ἐπ6 δορὶ πηΐηρ οὐ νν αγάβ 

ΟὐσυΣγοα ἴῃ ἐπθ 88π|60 ΜΑΥ͂, 78 88 δἰζου σαγάθ, 'ἰπὰ {86 ἂρ οὗ 

Βορδγαίθ ἰδηριιθροθ (ρα ουθῃ ἴῃ ἰδίου] μοῦ οἀ8) ὑπ ἢμα] 

ΤΟΙ 6 ΓΒ οὗ οοπιρουπαᾶθβ Ὀθοδπθ βυῆχοβ, 6. ρ. αοὐῖ «ὦ ἴῃ ηεξκς 

(Μοά. Η6. τη) ἴγοιη ργϑιϑέοτίο Ὧη6 σὸ (ορ. α΄. ἐμέγε Ὀρδιάθ 

ἐμξ), ΕΘΠΟ -πιοηΐ ἴῃ Πὲγοηοηξ ἴσου ἔόγα ηἠιοηΐε, ΜΗ6. δῃά 

Μοὰ ΗΟ. -μοὶξ 'πὰ βεμωηθὶί, οΥΊΒΑΙΥ πιθδηΐηρ 'ϑοιῦιθ Β6- 

βομαοπ οι (Ὀοδαί} ϑἐαύθ οὐ δομάϊ θη), ΘΓ ἢ δἰξ 18 8.11} δὴ 

ἱπάοροπάθις ποτὰ ἴθ ΜΗΘ. απά ΟΗδ., ΜΝοά. [τἴ8 -δαν ἴῃ 

ὑμαάβηιθαν ᾿νϊοϊονϊοιθ᾽ τς. ΟΟἾν. ηηᾶγ τιῦγ ΟὟ. ΠΟΙΟΥ͂ ᾿Ἰηδρηνιδ᾽ 
(Ζιμηπιον οἰς. διυάϊοη ΠΠ ἡ. 22 8. ΤΠ6 ἰογπιδαίίοῃ οὗ βυ {ΠΧ 68 

'ἴ8 πο ἃ ψοὺῖκ ὙΠΟ. ὈΘΙομρθ ἰ0 ΔΗΥ͂ ϑρθοΐδὶ ρυθ ἰδίους ροτὶοα 

δὰ ψ ΐϊο ἢ τγὰ8 οομποϊυἀοα δὐ δὴν ἀοσβηϊίο ροϊπὶ οὗ {ΐϊπι6. Βυΐ 

ΜΠΘη Οπ66 {8 Ργοοοθθ μδα Ὀθραμ, ἰὁ ΜΒ ῬΟΡΪΟΡΙΠΘ ἃ ΒΈΘΥν 

ΓΠγοῦρἢ 4}} ρογὶοάβ οὗ ἐπ ἩΙΒίοΣΥ οὗ {πὸ παρ. Ἰαπριιαροβ δηὰ 

Ὑ1}1 ρΓΟΌΔΌΪΥ δἷ8ὸ Ὀ6 τοροαίθα δραὶπ ἰὰ {Π6 ζυῤγθ, 80 ἰοῃρ' 88 

ΟἿΡ ἰδηρυάροθ οομίϊπαθ (ο ἀθυθὶορ. 

1) “ΕΠ τοβροοῖ θοίῃ ἴο πιθδπΐηρ απ ἴοτπιὶ οἰΐποῦ 6 ἯΠῸΪΘ ΠΙΘΥ 

888 {πγουρὶ ἃ ἀονυθορπιθηΐ, ἢ ΝΠ Οἢ. {Π6 βοραγϑίθ ραγίβ 40 ποῖ ραγοἰρϑὲθ 
ὙΠ θη υ804 ἱπάθροπάοη Υ, οὐ υἱοο σοῦβα {Π|0 Βθραγδέθ ρδΥίβ ΠΙΔΥ 888 [πγου ΣῊ 

ἃ ἀογνϑίορπιθπὶ ἴῃ 6} ἐπ6 1016 ἄοοϑ ποὶ ραν ϊοϊραΐθ, οὐ ᾽ξ πιδύ ΠΡΌ Θ ἢ 

ἐπαὶ ἐπΠ6 βοραγαίθ ρϑγίβ οϑϑβθ ἴο Ὀ6 Θπιρ]ογ θὰ ̓ Ἱπάθροῃάθηι γ, 8110 (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 

Ῥτοβογυϑὰ ἴῃ οι δἰ παιοη., οὐ 68 0}γΥ {πὸ πιοάθ οἵ σοιαὈ β ]0Π ΤΙΔΥ͂ Υϑη 8} 
ἔγοπι ᾿ἰνὶπρ 180 δηα ΟΗΪΥ τοιλδίη ργοβογυθὰ ἰη οϑγίαϊῃ βοὶ [Ὁ πι8᾽. Ῥβὰ] ἴῃ 
[ὴ9 δῦουϑ στοσὶ ἢ. 16ὅ. 



ὃ 13. ϑυίῆχοβ, ἀπὰ {ποὶνγ οτἱρίη. ὙΥοτὰβ πππουΐ βυῆχοβ. 18 

ϑυῆχοθ ἀγὸ αἰνί θα ἱ᾿πίο ψγογά-ουτΐηρ᾽ Β0ῆΧ68 ΟΥ ἱπῆορχὶοπαὶ) 

δ ΠΧ 68. ἰὰ ἐΠ6 δ γϊοίθι' Βθη86, ἰὸ ΜΟΙ οἢ ἐπ6 ὁμ6 πδηᾶ Ὀθ]οηΡ 

0486 ΘΠΐηρΒ (6. β΄. -ὁὶ ἴῃ [πᾶρ΄. ἔόξμοηι τες Τιαἱ. ὀγμοηι, 81. 
ὀξναηι), δμὰ οπ ἐ8 οἴμϑυ, Ῥθῦβοῃδὶ ϑπαϊΐϊηρβ (6. δ. -""ἱ ἴῃ [πᾶρ΄ 

ἐμὲ τΞ- αν. εἶμι, 5Κτ. Ὅη91),) ἀπά βίθπι-[ουπιῖΐηρ βϑυ ῆχοθ (6. ρα. 

ἰογο ἴῃ Ἰπᾶρ. ᾿ροίόγοβ --- αν. πατέρες, 5Κν. ρίάγαβ, -8ξο- ἴῃ 
[πὰν. "φηιδζόμεϊ τ-ς αν. βάσκοντι βάσκουσι, ϑκτ, σάομαμ). 1 
8 ἹΠΙΡΟΒΒΙ0]6 0 ΑΥΔῊῪ ἃ ΒΠΑΓΡ [ἴπ6 θούνγϑοη {ΠῸ0 ὑπὸ Βρθοῖθβ οὗ 

ΒυΠχοα, βδίποθ ἸΠΘΠΗΥ͂ 811 Θἰθπηθηΐ, ὙΔΟΝ 88 ΟΥΡΊΠΑ]]Υ ΟἽ]Ὺ 

βέ6ΠῈ - ἰΟΓΤΗΪΠΡ᾽, ἢ88 ΟΟἸη6 ἰ0ὸ ὃὉ6 ἰγραίθα ου {π6 βᾶπι ἰϑυϑὶ στ 

πογά-[ογΐηρ βυῆχθθ. Ορ. 6. ξ. [μ6[. ἰοσίηεῖηῖ, ἤο86 ὅΠ8] ραγί 

πηι, [616 Ὁ ἐπ0 ΒΟΙΏΔΠΒ 88 ἃ Ρθγβοῦαὶ οπάϊηρ (ΠἸΚ6 -ηὴμῦ οίο.), 

οὐπἰαὶπθ ἐπ6 βέθιῃ-οττηΐηρ βυῆχ -:6η0- (οΡ. Οἵ. λεγόμενοι); ργο- 

ΡΟΠΪ ἰοφίπιϊϊ 6818 -Ξ λεγόμενοι ἐστε. 

ΤΠ6 ἀουιναίίϊοη 88 Ὑ76}} 88 {π6 οτ ἴπαὶ να]ὰθ οὗ ἐΐοβο 8 Χ8] 

εἰοιηοηΐβ, ΜΠ 160} ἴῃ {86 ᾿πᾶρ΄. ῥτῖπι. ρου 616 ΔΙγθϑάν 0 ἸΟΠΡῸΡ 

(εξ ἰο Ὀ6 ἐπ Τηϑιηθο 8 οὗὁὨ 8 Θοπιροβίξιπι, ἰ8 ῸΓ 86 τηοβὲ ραγί 

Υοτγ ἀουδέξα!. ΟΥὁὨ ἐπθ οοπ͵θοίαγθθ ΠΟ παγθ Ὀθ6η ρὲ ἤογίῃ 

Τοραγαΐηρ ἐπ086 8 ῆχοϑ, ὑΠ0ΤῈ 816 ΟἿΪΥ ἃ Τ6Ὺ (0 ὙΠΊῚΘΒ ὁΠ6 οϑῃ 

ΔΙῸ ἃ οογίαίπ διπουῃΐ οὗἉ ργοὈΔὈΠ γ. ΤῸ ἐἶιθ86 ὈΘ] Ομ ΡΒ βϑρϑοΐδ! 

80 Ὠγροίμοβῖθ, ὑπαὶ ἃ ραγέ οὐ {Ππ6 Ῥϑύβοῃδὶ οπάΐμρ 6 γῸ οτὶρ- 

Δ} ἱπαοροπάθης βυθδίαποναὶ! ργοποιηβ, ὁΡ. ἐπ -ηι οὗἉ ἐπ 1. βρ. 

ἱπιρί. πὰρ. Ἐῤδῆογοηι (Βκν. ἀδδαγαηι, αν. ἔφερον) παι ἐμθ ρτο- 

ΠΟΠΙΪΠ4] βίοι ἔτηὲ ([μαἱ. »ιῶ, Θοῖ. ηιὲ-Χ). 

ΤΠΟΓΘ ἃγ ἰπ ἰπ6 [παρ΄ ἰδηρταρθθ πη ποτάβ οὗ ὑΒίοἢ 

ἯΟ 68 ποί ΡΓΟΥΘ ἐπαὺ {ΠΘῪ ΟΙΕΠΟΓ οοπίαὶη ΟΥ ΟΥΘΡ αἰά οοπίαϊη 

ἃ ευἴῆχ. ΤΏΉ666, ὑμπογθίογθ, ΔΡΡΑΥΘΏΥ τοργοβοηὶ ἐπ [Όγπὰ ἐμ ΟΥ͂ 

ἰδὲ ἱπ ἐπ6 ρῥγο-πβθχίομαὶ ρϑγὶοᾶ, 6. ρ. αγ. μὲ, αοίῃ. ηη(-ἀ) ορέ. 
ἥδε. ὅκτ. "ὦ, τ. νυ, [,δἱ. πμ(-ἀι8)}, ΟΟτ. πε πο, ΟΗΘ, πε 

πο, [ἱξ. πὰ(- σὴ 'πον᾽, [π οἴ ὺ ο4868, τοοί- τογάβ μα ἀϊβαρροαγρά 
ἴῃ {π086 ΘΟΠΙροδι ἐἶοπ8 Ποῖ 176 6811 ἰηβοοίοθα πογτάβ. 6 πιυβὶ 

διυλτὰ ἀραϊπδί ἑβπογίηρ ἐμαί, ἑονατ 8 {Π6 οἷοβθ οἵ [μ6 ρῥγίπιϊεῖνθ 

Ῥεπο, οὐ ουϑθὴ ἰδίου, δἰθιηθηΐβ ἴκΚ 68, ὙΠῸ ψὸ αδείγαοί 88 

τοῦ ἴτοπι βιαο ογπιΒ 88 [πάορ. ἤ᾿έβϑίϊ, (αν. ἔστι, Β5Κν. ἀϑ{1), δὰ 

8ῃ ἰηδεροπάθπὲ ΘΟχἰθέθηοθ δηα ἃ πιϑϑηΐπρ ὙΪΠοὰΣ ΔΩ ἀσβηϊίθ 

δγηϊδοί 4} το δέοι. 



16 Οἡ {πὸ τ86 οὗ ΒΥΡ᾿ΘΗΒ. 8 14. 

8 14. Αοοογαϊπρ' ἴο ὑπ6 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗἉὨ β0}} ἴυγ 8 85 ΕἾ. υἱβ- 

ἀ-οϑ, γομρθ- σοΥ 96, ἰὰ ὯΔΒ ὈΘΟΟΠῚΘ τ18118] ἐο ἱπάϊοαίθ οομροηθηΐ 

ρᾶιίβ οὗ ἱπῆοοίθα ψορὰθ ΌὈΥ ΠΥΡΙΘΠ8, 6. ρ. αν. εἶσμι, πα-τέρ-ες, 

φέρτ-ο-ι, ἴθ {Π6 881ὴ6 τϑηποῦ παρ. ᾿όι-ηι, Ἐρο-ἰόγ-085, Ῥδἠέγεο- -Ἰ. 

1 ἴθ ἐπ ἱπίοπάρα (0 σῖγα ἃ οἶθαῦ ἰάθα 88 ἐο ψπδὲὶ ρᾶγίβ οἵ δῇ 

Ἰηηοοίοα ποτὰ ποθ δὰ 8η ἱπάθρϑῃηάθῃηΐ οχἰβίθῃοθ. 

ὙΠ γοργὰ ἰο ἐπὶβ ᾿ηοᾶθ οὗ ργοοθθαϊηρ ἐμ ἔο]Ποτῖηρ; 

ΤΘΙΙΑΓΚΒ ΓΘ (0 ὃ8 πιϑάθ. 
1. ὙὙο ἰἰᾶγθ βθθῃ ἰῇ ὃ 18, ἰδὲ 48 ἔθ ἄγϑί ἰουμάδίιομβ οὗ 

ἀονϊναίου δπα ἰπῆοχίοη 6 γ0 δὰ ὈΥ (86 ἔπδβίοη οἵ ἱπάθροηδοπὲ 

Θ]οιηθηΐβ, 80 ἐπ8 ῬΓΟΟΘΘ8 ἢδ8 Ῥ66η ΟΟΠἐΪΠυΔ}}Υ τοροαϊθα ἀρ ἰὸ 

{π6 ργϑϑοηῦ ππθ. Βυΐ {Π6 στοαί πιΔ])ΟΥ } γ οὗ ἰηῆθχίοπϑὶ [ΓΒ 

ἄο ποὺ ἀϊγοοῦΥ ἀοροπά ἀροὰ ἰ{. ΝῸ δβοοποῦ αἰὰ {Π6 ἢγϑὲ ἴπ- 

Βοχίοδ] ὀΟΙ ρου Π48 πᾶ ῖκθ ὑπο" ΔΡρΘάγΆΠΟΘ, {ἰ8η (ΠΟΥ βουνὰ ἃ8 

{π6 πιοά 68 προπ δ ίοῖ Οὐ ΟΡ ΟΡὰ8Β ΘΓ ἔογπιθα δου {Ποῦ 8η8- 

ἸΟῪ, 7.8ὲ ἴπ {6 88Π|6 ΠΊΒΠΠΘΙ 8ἃ8 πιοϑὲ οὗ ἔθ Μοάᾶ, ΗἨῸ. οοπι- 

Ροβὶία ἴῃ -᾿οὶέ, ταν, -ἰϊοῖ οἷο. ἂμ ΠῸ ἸοπρῸῦ Ὁ6 Θοποριγθα 88 

ῬΓΟΡΘΙ βυγηΐδοίϊοα! ΘΟ ΡΟυΠαΑ͂Β, Ὀὰΐ ΟΠΪΥ 88 ᾿π] αἰοηΒ οἵ τηοα6] 

[ΟΓΙΏ8, πι846 δ δῃ θαυ θ᾽ ροτοα. Οὐομπηροδίἑα, ὑπ6 ἐογπηδίϊοη οὗ 

ΠΟ Μ͵ὸ ἅτ δῦϊο ἰο ἔγαοθ ἰῇ ἐπ γοΌΠρῸ . ϑίαρθϑ οὗ {6 βοραγδαίθ 

ἰδηρίδρθβ, οὐΐζθη οχ ἰδ τηϑη 10] ἃ ΒΕ 1 ηρ8 δηὰ ἀονυϊαίϊομθ. ΤῊ 

τϑᾶβοῃ οὗ ἐῃθ86 ἰαΐίαν 8. ἐπαὺ 4}1 ἴθ ηρ οΥ ἐπ6 πιοάθ οὗ δοπι- 

Ῥοϑιἐϊοη οὗ {Π6 τη046] ἔογπηΒ Ὀοοαπῖο οχύϊποί. Τμυ8, [ὉΓ ᾿᾿πϑίδποθ, 

δοοογάϊηρ, ἰο {Π6 δῃδορυ οὗ ΜΙΔΗΘ. ον οϊοὶξ ἔγοτα μη δος τὲ 

(ορ. τη 6ο-ἴτοἢ}) οἴο. ΠΑΥΘ δυΐϑθη οι ἔογπι 88 Μοά. ΗΟ, ,γδιεμεὲσ- 
κοῖς. οἰοϊ οϊξ οἴο., ὉῚ (0 δὐϑέγδοίίοη οὗ ἃ βι χ -ἰοϊ. δποῖ 

ΒΗ ΕΠ ΠΡΒ ΤῊΔΥῪ αἶβο αν ἐδ κθὴ ρἾ806 ἴῃ (6 οἸἀθϑὺὶ βίαροβ οὔ (116 

ἱηΠοχίομαὶ ρουϊοᾶ, 80 ἐπαΐ, βίυ οα]  ϑρθδιτηρ, ἯὙἷὁ ΔΥῸ ΠΘΥ͂ΘΡ 8ΌΓΘ 

ἴῃ ὑπ ο886 οὗ 8 βυηχ πῇ ϊο πα8 οοπθ ἀονη ἰο 18 ἴγοπι {ἐῃ6 

Ιπάρ. ραγοηΐ ἰδαυραδρα, ὙΒούμοΡ ᾿ξ οΥου οχ βία 838 δΔῃ ἱπάθροπάθηςᾷ 

νογὰ ΘΧΘΟΙΥ ἴῃ {Π|6 Β8116 Β[8ρ6 88 Ὗ6 οχέίγδοί 1ὑ ἔγοπιὶ ἐπ θοᾶν 

οὗ ἃ ψογά, οὐ ὙΒοίμοΡ Ὁ ΟΥ̓ ΠΑΠΥ οοπβίβέθα οὗ ο᾽οτηθηίθ τ ΐοἢ 

ΡΑΒΒ0α ἱπίο (ἷ8 βαρ ὈΥ τορι ϊαν Ρῃοποίϊο οΠδηρΘΒ. 

2, Τὸ ὙΘΡῪ ἰγοαυθπεὶυ ΠΔΡΡΟΠΒ, ὑπαὶ 00 ΟΥ̓ ΤΏΟΓΘ 80 χ68 

ὈρΘοοιηθ ἔιϑοα ἱπίο ἃ ΠΗ ἴῃ ὑπο8 ροΓ]οά8 οἵ ἃ ἰδηρτιαρο ἘΠ] ΟΝ 

ἯῸ 8.6 806 (0 οοῃίτοὶ. Εἰ. ς. Μοὰ ΗΟ. -πὸν ἰὰ δά -πον, μαγζ-ηιθν" 
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θές, ἰβ ἀὰ 6 ἰοὸ ἐΠ0 -"07Γ ἷἰπ ΒΌΟΒ [ΟΥΙΏΒ 88 σαγίη- ον (Μιά. Η6. 

φαγίοη ΕΥ̓), ὙΓΒΙΟΙ 18 ἃ ἀοσϊναῦνο οὗ σαγίθη; ΟἿ. -αἰνω ἴπ κερό- 

«αἰνω, λευχ-αίνω οἷο. ἰοὸ ἐδ6 -αἰνῶ ἰἴῃ ΒΘ. ΤΟΓΙΏΒ 88 τεχταίνω 

ἴοι "τεχταν.ιὼ (ἴο τέχτων). [πῃ {12 ΤΏΒΠΠΘΙ ΠΙΔΏΥ οὗἨ {Π6 ὈΓΠ. 
ἰβάορ. ϑυῆχοβ, ὙΠ 6 816 ψοπί ἰο Τοραγὰ 88 8 ὉΠΗΥ͂, 6. Κ. 

[86 -ἐδγ- ἴῃ ᾿}θ-ἐόγ-68 (ΟἿ. πατέρες), ΤΑΔΥ͂ ἢδγνο Ὀ66ῃ ἔι864α ἰοροίθοῦ 

οπὲ οἵ ΒΕΥΘΓΆ] βυΐῆχα4] 6] θυηθπίθ. ΟἿἿ ἸΠΘὈΠΠΥ ο Δ ΠΑΙΥ86 8 ῥτΐπι. 

ἱπᾶρ. οἰθσηθηῦ ῬγοΥθβ ποίμηρ [ῸΓ 18 ὈΥΪΤἾγ 6 ὉΠ. 

8. [0 18 ἐμϑογδιϊοα!  οοττοοὶ ΜΘ Ὑ6 ΒΑΥ παι (Π6 τοοὲ 

οὗ ἃ ποχᾷ 18 ἔουπα δἴοῦ τ Δ Υ6 γοῃιουθα 8]] ἔουτηδίνο 8Υ1180]68 

ἴοπὶ 1. Βυΐ ἴῃ ἐΠ6 ἢγβὲ ρΐδοθ σγ ἀο ποὺ ΚΠΟῪ Ὑ}δὺ 588}06 

πὰρ. τογάβ δὰ ἰονγαγὰθ 6 οπᾶ οὗ ἐμὸ τοού-ροσοα, δηᾶὰ {18 

ΔΡΡἢ168 ΘΒΡΘΟΙΔ}Ὺ ἰο ἐπ ἴδοί ὑπαὶ ψ17ὸ ΓΘ ὉΠ8ΌΪΘ ἴ0 ΒΔΥ ὙΠΘΙΠΘΡ 

ἰδο Ἰαηρυαρο αὐ {π18 βέβρϑ φροβθθββθά ΟἸ]Υ͂ ΠΟ ΠΟΘΥ Δ Ὁ]. ΟΤᾺΒ, 

ΟΡ ΟὨΪ σψογὰβ οὗ τοῦθ ὑπ8ῃ ὁΠη6 80118016., οΥ Ὀοΐῃ οδίθρουἝθϑ. 

ϑροομαἵγ [Π6 ΔΠ8]γ818 οἵ οδἰϑιηδηΐβ, ψΒίοἢ πο γ ἀἰγθο Υ ἀπηθχϑα 

ἰο [Π6 δῃᾶβ οὗ τοοίΐβ, 18 οὗ 6 τηοβὲ ἀου {1 παίατο. Ἀἀπα Ἰββίὶν 

ΝΘ 8.6 ΠΠΔΌ]6 ἰο ἀοίοσσηϊπθ Ὑ8δὲὶ ῬΒοποῦο οὔϑηροθ ἸῃΠοχὶοηδὶ 

ΟΙΏΡΟΙΠΒ δὰ ὉΠάρΙρΟΠΘ ἔγοπι ἐῃ9 Ὀθρὶπηΐπρ ὉΡ ἰοὸ {16 ἀΪ9- 

βουἰΐοα οὗἨ ἐπ ῥΥ ΥΘ ΟΟΙΩΠΙΌΠΙΥ. Πθηοθ ἰξ τησδὲέ ποῖ ὉΘ 

ιρροβοα ἐμαὶ (6 τοοίβ, ΨΈΙΟΝ το ἴῃ ΟΥΙΠΑΡΎ Ῥγϑοίϊο δρδίγαοί 

δοη πογᾶθ, 8.6 δὲ 41} ἰο ὃθ τυ ἱϊθϑὰ Ὁροὰ 88 γσϑργϑβϑηϊηρ {86 
ΟΡ -ΙΟΤΊΩΒ οὗ (Π6 τοοί-ροσίοά, Υο ἃγθ ὈδΟΣΪΥ ἀπ80]6 ἰοὸ ἀσίθυ- 

τηπθ 6. σ. ὙΠΟΙΒΟΥ ἰΠ6 ΘΟΙΡΙΟχ ἴαη9- ἰπ ΟἿ. ἀνέσμοςς, 1ιαΐ. 
Ομ ηηι-8, ϑκν. 8. 8βρ. ἀπί-ἰϊ ᾿Ὀσθαίμοϑ᾽ (ορ. 8 110) τϑργοϑθηΐβ ἃ 
ὈΠΙ ΑΥΥ͂ ΟΤα οὗ [60 τοού-Ῥοσϊοά, οὐ τ βϑίμον 1 18 ἐο ὈΘ τϑβοϊνρὰ 

ἱπίο ᾿α.-9-, ὑμαὺ 18, ὙΠΟΊΠΘΙ -θ- 88 ἃ βυ ῆχ, διά ἐδ8 ΟΥ̓ Π4}}} 

80 Ἰπαοροπαρπῃὲ οἰθιηθηί, 

δυο Ὀοὶπρ Π6 βἰαίθ οὗἨ {πηρθ, ΜΘ 58}18}} τϑίδϊῃ {6 ἐθυπη8 

τοοῦ δᾶ ᾿βυβῆχ᾽ ἴῃ (8 ὙΟΥΚ [ῸΓ ΒΌ0}} ραγίβ οὗ ἃ ΟΡ 88 866- 
ἃπα -6-, -ἰαὶ ἴπ [πᾶρ΄, “βέηοίαὶ (ΒΚτ. 8άοσαίδ, ατ. ἕπεται). ὟὴΠ ὁ ἀο 

πο ΠΟΎΘΥΟΥ δδϑοσὶ ὑπαὺ {6 6] οπηοπίβ, ἰὼ ΜΒ 6 σῖνθ ἐμι686 

ΒΆΙΩΘΘ, ΟΥ̓́Θ Θχ͵ϑίοα 88 ἱπαθροπάθης σογάβ. 6 ΤΏ ΘΓΟΪΥ ἱπάϊοαίθ 

ὉΥ τῆθδη8 οὗ ΒΥΡΒΘΩΒ (1) τ μδὲ τγὰβ Ῥγο Δ ΌΪΥ ἴδ]: δὲ 8} ραγίϊ- 
(ΑΓ μουϊοᾶ 88 [6 Ὠπο]θΘῈ8 (80 ἴο ϑρ68Κ) οὗ ἃ ὙΠ0]60 βυβέθιῃ οἵ 

ΟΡ ἀ-[ΟΥΤΩΒ (8645). δῃὰ (2) πὲ ψὰ8 τοραγὰθα 88 {6 ΤΟΥΤ Δ ΥΘ 
Βιαξπδδη, Εϊεοηίε. Ω 

“Μ᾿. 



18 Οὐ ἐμθ '86 οὗὨ ΒΥΡΏΘΠΒ. 8 14. 

Θἰθιηοπὲ (-6- ἀπ -ἑαΐ ἴῃ ᾿βόη-6-ἰαὶ, ᾿ὐΠπόμα)ι»ο-ἰαὶ, Ἡδμόν-ο-ἑαὶ οἰο.), 

Βμδγοθα 1π ΘΟΙΠΠΊΟΙ ΟΥ̓ ἃ ρῥ,ΓΘδίου ΟΥ 1688 πυηῦοΡ οὗ αἰογθπΐ 

ψοτάβ. Τῇ οἱοιηθηΐβ -6- δηα .9- ἰῃΠ οΆ868 88 ΟὟ. ἔπ-ε-ται ([π6ρ. 

396-65) δ8ηα ἔιξ. τενέω τενῶ ἴτοπχη ἔτεν-εσσω ([πᾶρ. ἔί6,,.-9-, ΟΡ. 

5Κν. ζαΐ. ἐαρ-ἰ-ὅψάη}}) ΤῊΔΥ που 6688 οὐ ρίπα! γ πᾶν ὈΘΘὴ 
ρδιίβ οἵ τοοΐβ (ἀ βϑυ}] Ὀϊο γοοΐς- 0 8); ὈὰΓ οἢ δοοουῃΐ οὗ ἴον πῈ8 

11 πεύθεται, φέρεται, ἄγεται ἀμ νεμέω, φθερέω, βαλέω οἡ ἐδ9 

Οὴ6 απ διὰ οὗ ἴογπιβ |κ ἕψομαι δηά τείνω (ἔγοπιὶ ἔσενψνίω, 

δ8᾽ 181. 618) ομ ἐπὸ οἶμον, 1Ὁ ὈΘΟΟΙη08 ΒΙΡΉΪΥ ῬγοΌ80]9 ἐπα ἔμ Υ 

ΒΙΠΙΡΙΥ ὙΟΓῸ ἔον ἐἢ6 ρογοοθρίϊοη οὗ Ἰδηραδρο (βρυδοβοιαρβπάπῃρ) 

ἐῃαὶ τ ΒΟἢ ρτδιηπηαγίδη8. 68}} “δυ χ᾽ 1). 

1) “Δ οοτίαϊῃ δηδ γϑὶθ οὐὗἨ [Ὀγπ18 ἴα κο8 ρἾδοθ ἱπ {86 ζογιπαίϊοη οὗ 88680- 

οἰδίθα οοποορίβ ΜΔ Ν τοῖο ἰὸ {π6 βυβίθπι οὗ ποτ -ογπιαίϊοπ δηὰ ᾿πβοχίοι, 
ὙΠΘΓΘΌΥ͂ οαἰορογίοΒ αυῖβα ὙΠΟ Δ δηδίορουθ ἰὸ [Π6 ργδιηπδίϊοαὶ ΠΟΙ ΟἢΒ 
οἵ τοοῦ, βέοπι, δῃὰ βυΐῆχ. Βαΐ ἰὲ πιυδὲ αἰ γαγϑ δ6 ὈΟΓΠΘ ἰῃ πιϊπά, ἤτβεὶγ, 
ἐπδὺ ἐμ πιϊπὰ γϑιηδῖπηβ Θη ΓΘΙΥ πἀποοηδοίουβ οὗ ἴπ080 οαἰθ βου θ8 88 ϑυοῇ; 

ΒΘΟΟΠΑΙΪΥ ὑπαὶ (ΠΟΥ βᾶγο ποίμὶηρ ἰο ἀο σι {π6 οΥἰκῖπδὶ πιοὰθ οὗ πὸ ἔοτ- 
ταρίϊου οὗ πογάβ, θαΐ ΡΌΓΘΙΥ δοσομποάαίο ἐμοπβοῖγθ8 0 Π6 δβοιηᾶ- 80 108 
(ὑδυίτοί 6) τ ΒΙΟἢ. ΤΟΡΌΪΑΡΙΥ ζοθ8 πβγοῦρ ἢ ἃ ὨΠΌΟΣΥ ΟὗὁὨ ἔοσὴβ ἰῃ ἐῃ9 ἰδῃ- 
κυᾶρο ἔον ὑπὸ {π|6ὸ Ὀθίηρ, 80 ὑπαὶ 6. Κ. ἰῃ Μοά. ἀϑθγιι. ἐα9-, δέγίς ΔΡῬΘΒΡ 88 
ἘΟΠΙΪΠΔ] βέθμϑ, {γΧα9- δὰ ὄγθηη- 88 Ὑϑῦῦδ] δηὰ ργοβϑηΐ ϑίθιηβ, ἐγ"9- ἀπὰ 
δγαηηΐς 88 [0 ρτγοίογιἐθ βίθιηβ οὗ ἔγασοη δηὰ δγηοήμδη; ἰαἰγάϊγ (παᾶΐ (6 

ΘΙοπιθηΐβ ΔΥΒΙ Πρ ἔγΟμΣ 8ΠΔΙΥΒΙΒ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ΘΡ ἴθ] Ὁ 838 βοπιοίἰηρ οης 16 ἴθ 8δῃ 
ἱπάοροπάθηςξ οχίβίθποοθ, θὰ ΟἸΪΥ͂ 88 δβοιπιοι ῖηρ πΠΪΟΝ ἰδ ΡΟΒ510]6 ἰπ οθγέδϊη 
τηοᾶθ8 οὗ οοτηδἱπαϊϊοη, Ρδυ] Ῥυϊποίρίθηῃ ὑ. 64. 



ΡΗΟΝΟΙΟΘΥΎ. 

8. 16. ΒΥ 8 σοπμρατίβοῃ οὗ ἔτ οἱρῃΐ [π40-ογπιδηῖο ἀἰα] οὐδ 

(8 8) τ ἃ ἰπ ἃ ροβίζἰοῃ ἰο αὐγίνθ δὐ 6 Πα ο δηᾶ πδέυζο 

οἵ {π6 βου παβ ροβϑθϑθθὰ ΒΥ (86 [πᾶρ. ραγθηξ ἰαῆσιδαροθ. ΤΉ Θ86 

ὝΘΙῈ 88 (ὉΠΟῪ: --- 

ον 618. [ἴπ ἐπ πποίϊοη οὗ βοηϑηΐβ: ἡ 7, Μ“ ὦ, 6 ὃ, ὁ ὅ, 

4 ἅ, 2. ἴπ (86 ἐπποξίοι οὗ Θοπμβοηδηίβ: ἢ, Ψ. 

Ν49419. [ἢ {Π0 ἔιποίϊοῃ οὗ οΘομϑοπδηίθ: 29 (Υ 6140), ἢ (ρ4]α[4]), 

ἢ (ἀθηί4}). η (18014]}}. [π {πὸ ἐμποίϊομ οὗὨ βοῃμδηίβθ: 99 Ὁ, ἢ ἢ, 

Ὁ ἢ, γι ἢ! 

Πμιᾳυϊά8. [ἡ ἐπ ἐπποίίοπ οὗ ὀομβομδηίβ: 7.9. ἰ. [|π ἐῃθ 

ζαποξοπ οἵ βοηδηίδβ: Κ ἢ, { Ϊ. 

ἘΧΡΙΟΒΙΥ 68: 

» ὃ »ἢἈ δᾶ (Δ ]14]). 

ἐ ἃ (ἰ αἀ (ἀθῃηία)). 

ζ ἃ ἢ ἢ}, (ραϊαία!). 
ᾳ 4 ᾿αχαΤὐ αἦ (γο]δγ). 

Τὸ [086 18 Ῥγο Δ ΌΪΥ ἔαγπον ἰο Ὁ6 δἀἀρθα (ἢ9 β8ρίτγιξι8 ᾿ΘηΪ8, 

ἃ ἰλγγηρθαὶ οχροβῖνθ, 6. β. [πᾶρ. Ἐἐβέϊ 18, ατ. ἔστι. [π (ἢ6 
[Ο]Ποσίησς ραραρταρὴβ Ὑ 88}4}} ἱπάϊοαίθ (18 βουμα ΟὨ]Υ ἴῃ 

Οτθοῖς πογάβ. 

ϑρίτδηΐβ: 8, 2) 7, ὕ. 
φᾳ 

δ. 
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αὐἰνο “Ν Ἵ αιἱ ναι ἘἕἔΠν ΓῚ “τ τοαΣ ΟἾἍΠΕ 

ΝΣ ΑἸ το τι ἷξον αἴ 5’ ΩΝ 
«ἰὖ τόοῖσε. 8τὲ οδὶὶε 

«οὐ ὐνν ἡ ἐν ἃ «ἢ “δον. “ὉΠ 
τιλῶρ τονορΊρας

. 1: τῶν σα. 

ἐνν Ὁ πὶ πλκὶ «ἶς τι «τ οὗκ, φακαἶα, ΉΉ
ΩΣ οἱ τον ΘΧ τ ΕῖτΘΞ τ. 

εἾ, ὔἱ -τὸ ἢ , τ Ὃ κονοδὴς δὰ τις οτροτ δορὰ τι τοῦῖ-- 

, τς «κα 4“ἘὋεπ νὼ 
ἀὐτύτατϑς 

ΩΝ 4ἡς. λ,.. ΟΝ ΝΣ 

«τ πώ κ τὸ Ὁ Τὶ τ αοΐομ, 

; 

μ 
- - 

κῶας «επονν "ΠΝ μεωῃ πᾶς. Ὀ5Ε8)}- ἃ1- 1ιαπιν-’ 

- 

τ τ ΕΗ. Ὡ. Ἐμ ὑ δῇ 

ἃ.- Ῥνρθρτ ι. τὰ: Ἐσαδόνε- : 
Ξ 

. - . 

4 πτπτὶ ὑπύὶ) πὰς 
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ΜΝ Ἢ τ᾽ Μ ν ιἰσσς ων 

τν κ΄ - εἰ τ΄ “Ὡς Ἀρμπωνν 
τοατισ αι τυ τοι τε ἀτιρον 

«᾿ ᾿ς τ Ἂς -- «ἢ ἔχον ᾿ς ἥμων οὖ Ἴα" ἘΦΦΤ Ἐοτελι ,. Ἧκὶ τ πις ΓΗ «εἰ 

δ τῳ στὶ δ ᾿ς ἐπε εῖμωλ ϑἔότοε θῖν ςγρτισακτ- τ ἘΌΝΡτα 
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ἴπ ἐμ οουγθο οὐ ἐμθ ἱπάϊνίἀυα] ἀθυοϊοριηθηίβ ποτ δἀᾶθᾶ ἰοὸ 
ἔα τοϑρθοίνθ νοϊοθᾶ βοιηἀβ οὐ ἐῃθ ρῥυϊπηϊγο ροτγὶοά. 

8 11. 2. ΒΟΠΟΙΡΟΙΒ βουπᾶβ δὰ ποϊβοὰ βουπάβ. ΤῈΘ 

που πὰ ΠπΟ86 ΟΠ {Π6 ΟὯ6 ᾿δπά, βοῦν ἰὸ τη 0 ν {116 οἸΔηρ8 

[οτπιθά ἴῃ ἐπθ ἰασγηχ, οὐ ἔμ οἶμον ᾿ιϑηα ᾿ποῖβθϑ᾽, ὙΠΟ Δ.Θ 
ἰἀοροπάθηὐν οὗ (Π6 δοίϊυγγ οὗ ἐμθ ἰάῦγηχ, οδὴ ὃ6 ῥγοάυοθα ἴῃ 

ἴμο86 οΥρϑῃ8 ἐβγουρἢ ἐπ 6 ουγγοηΐ οὗ Ὀγθδίἢ ἀπάθγροϊαρ ἃ ΘΠ οἰκί πρ, 

διὰ ἔγιοἰϊοαθ. [πὰ υἱΐογίηρ ἔ, 8, Θ. Ρ. ἃ Ὠοἶδθ ἰβ τηϑ84Ὧθ οὁη ἰ{ῃ6 

ἱππ6} 8146 οὗἉ (6 ΠρΡΡΘΓ ὑθϑίῃ, ΟΣ οὐ ἐδιϑὶν βοοϊζοίβ. Ὑοἷοθ ἃπά ἢοΐδθ 

[οὐτηϑᾶ ἴπ ἐπα τηουξ πᾶ ποβο (Δμβαίζγο υρογὰ 180}}} οδ ἢ ὯΘ 601)- 

δποά, 6. δ. ἴῃ ἃ δπᾶ Ζ (ΕἾ. ζόγο, Ἐϊι88. ζοϊοίο 'σοὶϊ ἃ). ὩΤΠοθ6 

ΒΟΌΠ4Α, ὙΠὶοΝ ἀγ6 ἰογιηθαὰ τ] ἢ ποῖβθ, ΒΘ ΠΟΓ ἘΠΘΥ ὍΘ γΟΪΟ61688 

ΟΓ γοϊοθά, 8ἃ΄Θ οδ]]θὰ ποίβοα βουπάβ, ὙΠΘΥΘαΒ ὑπ ο86, ἴῃ ὙΠΊΟΝ 

ἐδο οστηδίϊοπ οὗ σοΐοθ ἐδ ῖκθθ ρΪδοθ ἰπ ἐπ6 Ἰάσγηχ, τ Ὰ 116 ἔπ τηου τῇ 

Δ 086 ΙΠΘΓΟΙΥ ΒΘΙΥ͂Θ 88 ΓΘΒΟΠΆΠΟΘ ΟΠΔΙΏΌΘΙΒ, 8 ΓΘ 6816 ἃ ΒΟΠΟΓΟῈΒ 

0 Π48. Τηὸ [πᾶἀρ. ΟΧΡΙΟΒΙΥΘΒ δηα βρ γα ὝΘΥΘ ΠΟΪΒΘα βου πα, 

84 {[Π6 Τῃηαρ΄. σονγ6}8 δπὰ π88818, βοῃοοιβ βϑουπάβ. ΤῊΘ γ-- ἀπᾶ 

“ϑΟΌΠ48 ΜΟΓΘ δα 816 ἴῃ {ἢ6 Βιβίουϊο ρου ]ο48 οὗ {Π6 [ηἀ ρ΄. ἰαλπρτιαρθβ 

ὝΛΗΥ ΒΟΠΟΙΟΙΒ ΔΠα ΡΑΥΥ βρίγαπία] ἴῃ ὑπ0}γ ἔογηδίίοη. Απάὰ ἐΐ 

ποὺ ΠΙΡΓΟΌΔΌ]6, ἐμπδὲ {Π6 Βρ᾽γαπία] ργοπυποίδίϊοη, 6 Ρ6 Ὁ ΟΟΟΌΓΒ 

ι Βίβέοσίο ἐἶπηθβ, δα ΘΥ̓ΘΥΎΠΟΓΟ ἢγβὲ οοτηθ ἱπίο Ὀοΐηρ ἀυγίπρ [86 

156 οὗἩἨ {6 βοραγαίθ δ βίοσυ οἵ ἐπ6 τοβρϑοίνρ [πᾶρ. Ἰδηρᾳδροβ. 

818. 8. δοπμδηΐβ δῃηὰ Οοῃϑθοπδπίβ. ΕἸΥΘΙΥ͂ Β80}]80]6 

ΡΈ81}8 0Π6 ΒΟ Πα, ὙΠΙΟὮ ἷἰβ ΘΠ ΘΓ 8]0Π6 ΟΥ δὲ ᾿ἰθαβί ὈΓΪΠΟΙΡΑΙΪΥ 

δ τ ΠρΑΓΟΥ οὗ {πΠ6 δοοθηΐ, 6. β. ἐμ6 Ὀϑάγοῦβ οὗ {{Π|8 δοοθηΐ ἴῃ ἐδ6 

ὦ λόβεππο ἃτὸ ὁ δῃὰ μ. ϑοι βου β ἃγθ οΔ}]6ἃ βοῃδῃίβ. 

Ὁ ΟἾΠΟΓ οἰ θπιθηΐβ οὗ ἃ Βυ}14 Ὁ]6 ἀῖθ ἰὸ ἃ οδγίϑδίῃ οχίθῃς ΟΠ]Υ͂ 

ποῖ. (0 ἐπ6 βοηδπὲ ὙΠΟ [ΌΤῚ8 ἐῃ6 πποΐθυβ οὗ (86 ΒΥ1140]0, 

᾿ 816 ἐδοζοίογο οδ θὰ δοηβοπδηίβ. ΕΥΘΥῪ 580}18 0186 πη θὲ 60Π- 
. 010 Ββοῃδῃΐξ δῃὰ οδῇ οοηίαίηῃ ΟἿΪΥ Ο0Π6, ὙΏΘΓΘΩΒ ἰἐ οδπ 

Θ᾽ Ξ960ΥΘΓΆΪ οοπβοηδηίβ (Μοά. Οογδῃ δ8{γ221}78) ΟΥ ΠΟῺΘ δὲ 

“Αι. πηρογαίϊνο 11). Οπὸ βρὲ οἵ ϑβϑουπᾶβ οῆ ὃ6 υδρᾶ 

ὯΒ Βοπδηΐίθ δηὰ 88 Θομβοηδϑηίΐβ, ΘΒρΘΟΙΑΙΪΥ ἐπΠ0 ὙΟΥ6]8 --- 

---.-..--ὉΤῷᾷϑρᾷϑῸ....... 

τὐ ΒΥ τδὲ8 οἰδβϑιβοδεοη τὸ οπιξ ἐο ἑαΐκο δοοουπὲ οΥ̓ {Ππ᾿᾿ Βρί γίξαβ ᾿θηΐδ, 
“ΤΙΘΕΥ δροακίηρ οὐρπξ ἰο θ6 τϑοκοηϑθὰ δηιοπρ 6 Θοπβοπδηΐβ. 



22 Κωπα αὐμῇ οὐποραδαςα,. ῬῬτοπαπείδου οἵ τὰὸ Ἰοίτοτε. ξ 18-- 19. 

βηιωημῖ {μθωθ ραγίου εὶν ἐ, τὸ --τ, [16 π88815 δηὰ }ηυ145: ντα 

γυγίίο {πρνὸ μουμᾶν { πὸ 5), 7 εἴα. 6 η δοᾶὰ 88 βΒοπϑηῖβ, 8πᾶ 5, 

μ, ἢ, 7 οἷο, ψ ἤθη ὑνοὰ 86. οοπδοπδηίθ. (ρ. Μοά. ἀἰδγτηδῃ “4-5ἰέη 

μον ᾳ 4{υ-όη ((π Ροορί6); 1.48, ἀςφμάν Ὀε5146 ἀ-οὐ-άν, εἰένε σιεό 

μονάς ἀγεψήσό, Ἐπρ 9ῃ γό-μζ-τηεἰζδή (τοργεδοπίαίίοη), Μοά. ἄϑγση. 

γέομεμά Ὀροάθ γέεομῃέ (γεομηοῖ), σή-πάφ (σομμ9), δάπ-αἱό Ὀδαϊά ὁ 

μάν, γέεγάεδ (σογωά6); Οπθοι κύέ (ἐνὶ 'παο]ο᾽), οἷδε (οἱ “ποῖ: 

ΜΙιν, μι» ά (ργά, ἰπϑῖτ. βᾳ. οἵ ρίἑάγ- “Δἴ Βον᾽) Ὀθδί4θ ρέ-ζ- δε 
(μμ{ξπ| Ἰο6, Ρ], οὗὨ {Π|όὸ βαπὶθ ψονά)]): ἱπ βδ]οναϊκίδη 8ἴη, οἷοι 

(4)...,) υἷ) κοη, 9], ἰο 8ζ.-πόώ (βγπα ὑοϑ᾽, υἱς-πά (οἶπα ᾿νανθ᾽). 

Τὴ οἷν τοργοβθηξαίοη οὗ ργθ- βίου ο ΖΌΓΠΙΒ Ἧ1716 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΕΪΥ 
ἸΠΑΥΚ ὦ αηὰ κῃ’ αἶδο 86. ΘΟηδοηδηίβ ὙΠΘῺ ἰῃον ἴοστῃ {π6 βεοοπὰ 

ΘΟ ρομο οὗ ἃ ἀϊρμεοηβ, 6. α. [πᾶρ. 8. 85. ἐόιἐ τες. ασ. εἶσε 

δκυ, ἀπ, ᾿ϑπδμε οίαὶ τς αν. πεύθεται 8κν. δόαπμαίξ. ΤῈῸ νόονγθὶβ 

ἡ πὶ μ ϑὰ Ἦθτο Π6 ΒΆ0 [ὈΠΟΙΪΟη 88 6. δ. 1 1π {πΠ6 8. 8. 
δδἠδο ἴσοι νὲ, ὀλσι. ᾿Ὅϑαν᾽ (5 Κυ, δ[άγεϊ, 1,41. ξεν) ἀπὰ η ἰπ {πὸ 

ἢ, δῷ. "δουμόπνεδο ἔτονῃ τί. δεν δ. “οἰπά᾽ (ΒΥ. δαδάπαλϊα, αοίῃ. 

δανε). (μ. καὶ 808. 

Ἦδμι. Α ἴθνν μιιομοὶὶο οἰυοὶ ἀαἰϊοπθ οἢ ἐπθ οχρ]οβῖνοθ δηὰ βρίγαηίβ. 
αἰ θὸ μὰ ἰὰ καὶ 5880 δ διὰ καὶ 554. 

Ὧν ἐνὸ γμγτουπποϊδιϊοι οὗ {μ6 ἸοίοΓβ. 

ὰ δ. Το ντλῦυυα ἂν. Ἰδησυᾶροθ δηὰ αἰλ]οοῖὶβ πόσο δηᾶ 

μα} τὸ αὐτο ἰὼ συαυϊοαϑ δἰρδαθοῖβ Ὀν ἰδ6 τοβροοῖῦῖτο ρϑορ]θβ 

νὰ νοὶ φλολιται. δομιοίννοθ ἀἰδοχοος Κιοὰβ οὗ δ᾽ ρβδαθοῖβ 
δ χὸ ὁγὸὰ υγμλυνοὰ ἰὰ ἀϊδοχοιὶ ἀϊέγιοῖς Ἰνὶασ πιῖδὶη τ86 ρΒοσα. 
οὐ τὸ φλθνὸ ἀλλῖκοξι ὧχΣ 8Δ85ὺ ἰὰ ἴλὸ βὰν ἀἰπετος ἴος ἀἠΐοσγοπὲ 
βαρ, ἃ ᾧ. ἃ μὰ (ἰδποτὶ ρας ἴὰ τὰ Οβολα - ϑαδνοῖες, 
λκαι χὰ ἰϊνεν, αἰ λανοδ) δὰ ἰὰ δοζτίλα (τ. ΟΥτθ Ὡς αἰ μαδὲ 
ἢ ἐδαρλονὰ ὃν ἴδὸ ΙἸοσὲζς οἱ το τοοῖς ΟΒατνδι, ἃυᾷὰ τὰῦ 1 5 εττι 
ἂν τῳ Νυδνλ φ ΓΔυ δ νο). [τ ἀκ οφαοπεῖν δαρροδοιὲ τὲ οὐδ 
ὡρδλανοξ, ἀρ γεχαθοηεῖν ζῖνεα ἂρ τὰ δλυυας υζ ἀπύςδος, ἐρ. 

Ὁ Ναρ φῦ ἐδ ὃς τὴν τοῦδ τοῖθσυΣ Ἃ) νὼ δὲ. δώπεξ ἢ 4 
λώνηρε να ἢ ον ὑπ δώσοος. ᾿ἀ Ὁ υσο δηνὶ δὰ ἐτπρὲ ᾿ ἃ. ἐσ ἄφααᾳ 
ἴω ὁτς τὼ 4᾽νν ἀδόνυ Ἂς 
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6. ξ. 6 οἴδηρθ ἔγοϊῃ ἐπ σαῃΐο ἰὸ {π6 1,αἰΐϊπ ΔΙρβαῦθί διποὴρ 

ἰδ6 ογμηδηϊο σϑοθ8. 

16 8Βὰ8 θθοοῖὴθ 808] ἴῃ ΟΡ ΚΒ οα. ἱπᾶρ΄. ΡΊΘΙΏΠΏΔΙ [0 ΘΙΙΡΙΟΥ 

δία ΟΠΑΥΘΟΙΘΙΒ ΟΠΪΥ ἰπ {π6 οᾶ86 οὗ ατθοκ, δἰϊη, ἀπὰ [Π0860 

γΟΌΏΡΟΙ ἀθυθὶοριηθηίβ ΜΉΘ ΜΟΓΘ δηὰ 8.}}} δῖὸ τγιἐΐθῃ πὶ (ἢ 

[δπ ΔΙρῃαθθί, Ὀὰΐ ἔου (ὴ)6 τοοῦ ἰοὸ τζϑᾶκ 180 οὗ 8 ὑγϑῃ- 

ΒΟ] ρ 0, Ὀαβοα οα {Π6 [,δὐϊπ ΔΙρμαθοὶ. ΝΟῊ (86 1,δἰΐη βυβϑίθιῃ 

οἵ Ἰοξίθτβ 18. ᾿πβυ Ποϊθπὶ ἴον {86 ἰγδπβ  ογαίίοη οὗ τηοδὲ ἰογθὶρῃ 

Δρῃδθϑίβ, πᾶ ΏΘ {Π18 18 {Π6 ο886, 1ὑ 18 88] οἰΐμον ἰὸ δαά ἃ 

ἀϊδογι ες βίρηι ἰο ἐμ 1δύϊη Ἰδέ, ΟΥ ζ0 ὈΟΙΓΟῪ ἃ οὕ [ΤΌΤ 

οἰοῦ Κπονῃ δἰ ρμδὈθρίβ. 

ΤῊΘ δχροβιἑοη οὐ ἐπ Ἠϊβίοσυ οὗ ἐπθ σδυῖουβ βουηᾶβ ὙΠ] 

[ὈγηΪ8} ζΤΙ ΠΟΥ ἸΒ στη ίοη 88 (0 {π6 Πἰγηρ σα] οὗὨ {80 Ἰο ἔθσϑ. 

Ν τοραγὰ ἰο ἰμ6 ἐἰγϑηβοῦιρίϊοη ΠΟ τὸ Ὠᾶγο δἀορίθα ἴον 

[6 γναυϊίουῦβ ἰδηριαροθ, ἯῸ ΒΙΠΡΙΥ ΙΩΔΚ6 580}. ΟὈΒΘΓΥΔΙΪΟΙΒ 

ΒοΙΒ 838 ΜῺ] θη 016 {πΠ6 τοϑᾶθρ ἰὼ ῬΙΟΠΟΌΠΟΘ {ῃΠ0 ψΟΓΩΒ 

ΘΟΙΓΘΟΙΪΥ ΟΥ δὲ ᾿ἰϑαβϑὺ ϑρρυοχιτηδίθιυ 80: ἱπ {Π6 ὁ880 οὗ ἀθδά 

ἰληρυδρο8 ἰδ 8, οὗ οουγβα, οἴΐϑῃ ἱπῃροββὶ ὉΪ0 ἰο ἀθέθεηϊῃθ ὈγΘΟΙ ΒΟΥ 

ἴδ0 ναϊὰθ οὗ 8 Ἰοἰξονγ. 

8 820. ϑαμῃβδκγὶί. ΤΠ δἱρβαδοὺ 18 88 ζ0]] Ὁ 8: 

ααὐτι γᾷ αἱ ὃ ἄπ ἶ - ἢ κἢ κ σι Ὁ ο οὗ 2 7} 

{8 ἃ απ ὁ ἰὰ ἃ αἱ π,ρ γὴ ὃ δὴ, πηι νυ ἰὺ ὁ κὶ 8 ἢ. 

Ὁ» ἤ,} 816 βοῃδηΐβ (8. ὃ 18). 7, ἢ {π|᾿͵ὸ σοπβοηδηΐαὶ γ 80 

ΘΕΓΘΌγΑ] (ΟΡ. ἐ, ἐ οἴο. Ὁ61007), ἷ. 6. 8: πᾶν ἰο Πρ] 8 ΤΥ, 

ἅτ6 ἀθηία]. 

ἃ (γίβαυρϑ) 18 ΟἿΣ βρι γἰ8 8806 Υ. 

Ἧὸ ἱπάϊοαίθ ἐμ6 πᾶ88] ργοπυποίδίϊοη οὗ {ῃ6 βοπδηΐβ ὉΥ -;. 
8, ᾧ. φἕί- ἙΒγϑαά, Ὀθδπὶ οὗ Ἰ᾿ρ ει ̓, δοοὺ. ϑευδαϊψᾷβοαῃι ᾿ϑυδυϊογθιη,, 

7» ἢ ΞΞ πδβδ]]βθᾶ γ,, ἢ, 6. δ. ἰῃ ἐγμά-ἰ Ἴ6 θα ίθτγβ᾽, πἤότοα 'νἱγοδ-α6᾽. 
ΤῊ. νοΐοϑὶθϑθ δϑρίγαίθ δχαρ]οβίσοβα ἀὦ, οἷ, ἐδ, ἐξ, ρῇ ἀπᾷ {ῃ6 

νοϊοθὰ δβρίγαΐθ βυρ]οϑῖνθα σἧ, 7}, «ἢ, ἀΐ, δ), τὸ ἴἰο Ὀ6 ρτοποιυποοϑᾶ 

88 ΟΧΡΪΙοβῖνθϑ [Ὁ] οοὰ ὈΥ 8ῃ ἢ, Ὀὰὺ ΟΡ. ΠΟΎΘΥΘΡ ὟΥ ΠΙΪΠΘΥ Ἐ 

δικν. ται. ἃ 87. 

Το ρα]αίδ]β ο, οἷ, 2, 7, 816 ΘΘΠΘΥΔΙΠΥ Ῥγομουποθα 88 (ο0Π|- 

Ρουη4) ἐβ-Βοῃπάβ, 6. β. 86 ἰπ114] βουπαᾶβ οἵ οα ᾿δπά᾽ δπὰά 2άπα-8 
τοδέυτο᾽ Πα ἐμ 1πἰ618] ϑουπάβ οὗ Τα] 18 πὶ σοηέο ἀπ σϑμίθ οὐ ἐμι080 
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οὗ Ἐπρ 8} οἠγοῖ δὰ 7ἡμᾶσο. Βυΐ (ΠΟΥ ὙΘΥΘ β'πὴρ]6 ΒΟ. Π68, 

Β᾽Π}}}8Ὁ ἰο Μοα. ΗΟ. ᾧ δηᾶ σ Ὀδέογο ραϊδίαὶ γουγθίβ, 6. ζ. ἴῃ ἀπά, σι. 

ΤῊΘ ΘΟΥΓΘΌΓΔΙΒ (οϑοι 185) ἐ, ἐδ, 4, αἴ τὸ υἱξογοὰ σι ἐμ 6 

ἢρ οὗ {86 ἰοηρθὰθ ἰυγηθα ὕρΡ δηὰ ἀγάνγῃ Ὀδοὶς πο {86 ἄοπιθ οὗ 

{π6 ραΪ]αίθ. 

49 8 ἴπ0 ρυΐξίαγα!, 3 {86 ρα]αίαὶ, δηὰ μι ἔῃ 9 οθγΘ τ] π888]. 

ψ τὰ, Ὁ τῷ '᾿νὸ Οὗ βρίσϑηΐδὶ υὑ, 8. 88 18. 127. 10]. 

8 ἰ6 {πὸ Μοὰ ΗΔ. ἀθηίαὶ 8, ορ. ἀϑέϊ δὰ Μοάα. Η6. ἐδβέ. Ου 186 

οἶμον Ββαπά ὁ δῃηὰ ἢ δύο 8᾽τ-ϑουῃάβ, ἐ ἰΒ {π6 ρα]αἴα] δηὰ ᾧᾧὶ {86 

ΘΟΓΘΌΓΑΙ 8΄-δουπᾶ: ἐ 18 ἐπ8 {Π6 βοξιοηοά ὁ (82) ἔουπά ἴῃ 5'΄Ίανυομῖο 
δηὰ ΠῚ Πυδηΐδῃ. 

ἢ ἰἴβ ργοπουποϑᾶ |ἰκθ ΟὟγ βρ γἰὰ8 8065; ὁ Ὰ8 ΠΟΝΘΥΘΣ 8 

νοϊοθα βουηᾶ, ἐπ ομασδοίον οὗ τ Βοἢ ἰ8 ἀουδέία!, ορ. ὙΥ Εἰ ΠΟΥ 5 

Ξκν. αγϑιῃ. ὃ 65. 

8 21. γδηΐϊδῃ. 

1. Αυδβίϊο. 

ΤῸ γο6]8 816: α ΠΗ 660 

ατπξ δῦ ἅ. 
6, ὃ τοργϑϑϑῃί {86 ρθῃ δηά ς, (88 6]1080 6- ΟὟ], ἃ ἃ ἀ}} 

ἃ βοιυηᾶ Δρργοδοβίηρ ἰο ὅ. 4 18 {Π6 8884] Ὑοοὶ οὗ α δηὰ ἃ 

(δ 200). ν Ξξξε αὶ οὐ βρίγϑηία), ῦ ξξξ ξ ΟἹ βρίγδῃίαὶ (δ8 18. 127. 161). 

ΒΙΡΒΙΒοΏρ8: αρ δὲ, αο ὅμ, ἄϊ ἅμ. αρ, αο ἸΏΔΥ 6 ῥΡτο- 

πουπορα [ἰδ (86 σ᾽, αι 'ἰα 6 Μ|Ιάα]6 ἀὐογηδη ργοπυποίδι! οῃ 

οὗ ζαΐϑεν, δπαι8 οἷο. (ὁρΡ. Βαοῖ. αε δπὰ Ι͂0ῃ. αο ὃ 96, [μἰ. αἋ 

8 97). 

Πιᾳυϊά: κ»- Να884]8: ν σαϊίυγα], ἡ 16 ρα]δία)θοὰ η, (8 200), 

μ ἀοηίαὶ, τη. Ἰαυὶα]; 6 ναϊὰθ οὗ ἡ δπὰ ἢἥ ἰ8 ἀουδέβιυ] (8 558, 8). 

Ἐχρ]οθίγοϑ: ᾧ ὁ ἐ », 4.) ἃ δ. ς διὰ } δῖὸ ᾿ἰκ ὅν. ς 

διὰ 2) (ὃ 20). 

ϑρὶγϑδηΐίϑ: ἃ τὸ] Μοά. Η6. εἰ ἴῃ ἀαεῖι, ἰο χ  ο (86 ΘΟΥΓΘ- 
ϑροῃπάϊης νοϊοοὰ ϑδουῃᾶ ἷβ γ. ζ, ἃ ρδ]διδ)ἰβοὰ βδουηᾶ, βϑϑὴβ ἴο 
ανο ὈθΘῊ δἰνϊϊαν ἴοὸ ἰπο Μοὰ. ΗΘ. οὐ ἰὰ ἐοῆ. 8 Ξξξ ΟΌΓ γοΐοθ θδδ 

8 ἷῃ μαϑί, ς το, ΕὟ, σ΄. ῥ τπξΚ Νοά. ὅτ. 9 δῃὰ οὖν ἐὴ ἰὰ ἐλέη, ἃ --Ξ- 

Μοὰ. αν. ὃ διὰ ουὖὖ ἰδ ἴῃ ἐἠέν. ἢ, τὸ ξξι. οὺὖν ἢ 0. ὅ ἰβ ουὖγ 8, 

Σ 106 οοτγοϑρομάϊηςς γοϊοοὰ βουπὰ τ ΕἾ. ), ἡ Ξε 5κῦυ. ὁ. ΤῈ 
Ῥτομυροϊαιιοη οὗ ἡ, ᾧ, ὦ ὁδῃμοῖ ὍΘ πιΟγΘ Θσχδοῖγ ἀοβηθσά. 



ὃ 21-- 22. ΟἹὰ Ῥογείδη δηὰ Ατὐπιθηΐδη ργοπυποίδεϊομ, 20 

ἢ ἰδ ΟΡ Βρ ΓΒ ΔΒΡΟΡ (μοί ΞΞ ὅ|κγ. ἢ). 

2. Ο]Ἱὰ Ῥογβίδῃ. 

γον 18. α ἡ πὶ ἅτ. Ψ' -ῶ αὶ οὐ βρίτϑπίαὶ (8 127), υ τὸ 

οἵ βρίγαπί8} (δ. 161). ν δπὰ Ὁ ψοῦθ ποὲ ργοποιυμῃοθᾶ ἴῃ ψογὰβ ϑῃαϊηρ; 

ἰὰ “ψ, Ἦν, τεῦ, -ἄυσ. ΕἾΠΑ] -ὧψ ἴθ ἴο ὍΘ ῥγοποιποθᾷ 88 -ἢΐ. 

ὈΙΡΒἐΒοη ρ8: αἱ αἷ, αϊ ἄπ. 

μιᾳυϊα8: γ». ἐ. 

Ν488]5: “, ἢϊ. 

Ἐχρ]οβῖνθϑ: ἢ ο ἐ », 9 }) ἃ 88 ἴῃ Ανοϑβίίο. αἱ ᾿ιδᾶ αἷβο 

δα ναϊὰθ οὗ ἃ (8 402). 

ϑρίγδηΐβ: Ζ, 8) 29) ἢ Κν 8 38 ἴῃ ἀνοβίίϊο: ΤῈ νά]ὰθ οὗ ἐ 

ἰ8 πο οἶϑαν (δ 261). 

ἦ ΞΞ- Αν. ἢ. 

Πιδου]θ8 ἀγὸ οδυβοα ὈΥ ἐν, κμῦ, ἴψ, ἴυ, ὙΏΙΟΏ ἴῃ οθγία!ῃ 

Βρ6 0141 ο8868 ΓΟΡΓΟΒοηΐ ᾧ δῃηὰ Ὁ, ὁΡ. 88 125. 1ὅ9, δ58, 8. 
Βοπι. ΤῊΘ ΡΘου ΔΓ οπδτγδοίον οὗ ΟἹ]ὰ Ῥογβίδῃ οὐποϑιογπι ᾿ϑίζουβ πα ῖζθΒ 

᾿ς, ἴθ Β0116 τοβρϑοίβ, αἰ δου! ἴο ἀθοῖρμοῦ (9 σογὰβ τίρῃ!γ. Α 58Υ}140]6 

οὐηδιβέϊηρ Οὗ ἃ Θοπβοηδηὶ δπὰ 8 βμογί ΥὙ0076] (α, ἡ, ) Ψα8 γαργοβοηίθὰ ὈγῪ 

οὴθ δίσῃ (ἀα, αἱ, ἅμ). ΜΟΑΙΔΙΥ δηὰ Ππ8}}} ὑπ Ἰοίζοσβ ας ἢ, μη) ὙΒΙΘὮ 

ἰδἰἐ18}}γ ὀχργθδβοᾶ ὑὈοίἢ α, ὦ, Μ δῃὰ 4160 ἄ, ἢ, ἅ, ογο δἀαορὰ ἴο {π6 

ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἀΐπρ' δἰβη [0 ΟΧργοθΒ θη οὗ γον6], 6. ζ. 4α τ α ΞξΞι ἀἄ, αἱ ἰ ἢ 
ΞΞ ἀϊ. Α οοπβοηδηΐ ΜὩ1Οἢ ψ͵δ'8 ποὺ 90] ον ὈΥ͂ 8 ΥΟΥΘ], 88 4180 ΔΙΎΓΑΥΒ 

Τοργοβοηϊθαὰ ὈΥ͂ ἃ δ] ϊο βίη, 6. ᾧ. ρα τ΄ α τ γα 1 8α τ πιὰ Ξτξῷ ρᾶγϑαηι 

(8ε6. δ7. ἃ Ῥοτγβίδη). ΟὈμΒΘαυΘΠΕΥ ἰῃ οΥὰθῦ ἴῸ ΟΧΡΓΘ88 8 ἢπη8] οοῃβοηδηξ 
ἐ α, ἂῃ οχίγα ἰοέΐοῦ α 8 δἀἀοὰ αἱ ἴῃ9 οηὰ. ἸΤβμοτγοίοσο, 6. ᾧ. "θὰ τα 

(-πᾶ) πιϊσὶ πἰοδὰ οί -ηιᾶ ἀπὰ -“παὰ. ΤῊΘ Ἰοέίουβ ἐ, Ὁ ΘΓΘ υϑύδ}}γ 
δάρὰ ἀραΐη ἰο (Π6 βἴψῃβ ἴὉΓ οοπβοπαπί Φ ἧὦ, ΟΥΓὁ τ΄, 80 ἐπαῖ 6. ρ. οἱ 1 ἐ 

Ἐ δα Ἔ γ»ηκὰ ΤῊΔΥ ὉθΘ τοϑὰ οἶμον 88 υϑαηὶ ΟΥ υἵϑαηι δθὰ μ8 ἷὺ 86 
δοὶ Δῦ}Δ6 ἕο π|ᾶῖο ἃ οἶϑδῦγ ἀαἀϊδίϊηοίίΐοη Ὀοίπ ΘΘη ἡ “ δὰ ἢ, ἃ. ὍΟρ. 

Βαυι Βο] οπδὸ Ηδπάθθυοι Ρ᾿. 5 ἔ. 8 21 τοῖι. 1. 8 24 τοπι. 1. 

8 22.ὡ ΑΥΙΩΘΗΪΔΏἾ). 

ον 618. ὦ, τ᾿Θ, ὦ, 0 ὅ, ὁ δ. ς ἰβΒ 8ὴ ἱπαοβηϊίο γον] 

ΒΟΙΠΘΎΙΔΕ ΓΘΒΘΙ]ηρ; ἀογηδη ὅ. ῬΥοηοῦποΘ Ψ, Ὁ 88 ἢ, (9 (8 18). 

διρΒεμβοηρ8: θα, αἷ, οἱ, αἴ, ἐμ. 

Πίιᾳυϊάβ: 7, ᾧ λ. Τμὸ ἀϊδδγοποθ ἴῃ (86 ργοπυποίδίί οη 

48. ποῖ Ὀθθῃ ἀοίογιηϊποᾶ. ΝΑ 88]8: 2, 12. 

1) [ὰ ἐπ ἐγδηβογίρίίοῃ οὗ {μὶ8β Ἰδηρύαρο ΜΘ ΘΗΓΓΟΙΥ [0]]ὃὸνγ ΗΠ ΌΒΟΒ- 
πϑῆη. Ομ. μ΄8 ἐγθαιίβο ᾿ῖ9 Ὀπιθοβγοιθυπς ἀθν ἰγαηίβομθη βργδοιθη υπὰ 
ἀδβ Αὐταθηΐδοθη᾽ (1882) ρΡ. 81 Β΄. 



20 {πῇ τίη. Ἀαηεπιτίς Ῥτοπαπεϊδιίση. ξ 22--98. 

χρ]οκίνον: ἔ ἐ », 4 ἀ ὁ. αὶ ΤΡ ὅτα δβριγαῖθ ἰθῃθθδ. 
119 ΑΥ̓ΡΙ οαἴας ὁ 6 2, α ς 7 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΡΓΟΠουπορα 88 ἐδ ἐλ 

ἰδ, (4. μὰ ἐς 1), 

δρίναπίμ, « ἴς ἃ ἄρορ ρβαυίζίαγα! οὗ Π|Κ {Π6 οὖ ἴῃ ϑοοί. ἰοολ. 
4 (ὦ 5, {Π9 Ἰαϊίον --- ΕἾ, 2. ὅ δπὰ Ζ, {Π6 ΤΌΓΙΠΘΙ ἃ γοΐοθ θβϑϑ, {86 

βίον ἃ νοϊορὰ “ἠσβουηά, 

" ΟἿ ᾿μἰγίξα8. ἀΒΡΟΓ. 
ἢ 28, {Ππηὴ Ὁ γ 18 ἢ -Βαιληἰῖο. ΤΠ6 πποηυτηθηΐβ οὗ {818 ἀἸΑ] 6 οἷ- 

σον» Διὸ αἸπηοεῦ ΟΧΟΙΒΊΥΘΙΥ ἸηΒου ρύϊομ8, ΥΒ]Οἢ Δγ6 τ ἔθ ῬΑΓΡΪΥ͂ 

ἰμν (ἰὸ παιΐνο, ΡΑΡΕΪΥ ἴῃ {Π0 Ἰμαίϊη δηα 4180 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥῪ ἴῃ {Π6 
(νοὶ αἰριαυοῖ, ΔΥῸ τοργοάμοθ ἔπ παίϊνο τυ ηρ ὈΥ βρδορὰ 

Ἰλοινδὰ ἰγρο, ὙΠΟΥΘαΒ ἔΠ080 ΟΡα8 ΒΟ. ἢᾶγθ οοτη6 ἀν ἰὼ 8 
ΝΥϊ ον ἀν ἔἰοὸ Παἰὶὰ δἰ ρμδῦοὶ ατὸ ρῥυϊπίθα ἴῃ 1{4]108. 

Ἴὸ τὰ υτῖδ παῖϊνο ΔἸρμα θὲ ἀοθθ πού ροββθ88 8ηΥ Βρθοΐδὶ 

ἰοιονα ἰὸν ὁ, ὁ δηὰ ὦ, θὰ} τοργθβϑηΐβ ἐπθπὶ ΟΥ̓ ἃ, Καὶ δῃὰ {. 

ἢ ὸ ὧς ἰὰ ποιοῖ ΝΥϊ ἢ ἴῃ [δἰὶη οΠδγϑοίοσβ, ταυϑὲ 

ΑἸ ΝΆνα Ὸ Βτοποιποοὰ ἃ8. ἄς 
1νὸ αἰδιϊαις (δὲ ἀδτι δ08). Ἀ ΙΟΝ ἄγοθο ἔγοιῃ ἃ Ὀοίοτο ρα]δ 8] 

νοδνοῖς διὰ αἸι ον ὸ γοργρόβοις ΌὉΥ ὃ δῃὰ ἃ (5). δ Ὀ6 ργοπουπορα 

ἰλὸ κυ. ἃ ΤΊνο γυοοῖδο μνυοθαμοϊδιϊοι οὗ (μ}8 ϑουπὰ, ρίνοη ὉΥ 
ὦ ὧὰ αἰνὸ ϑατῖνὸ αἰμιιλιοῖς διὰ ὃν 5. (οὐ. 5) ἴὰ ἴδ! 1,Δ{π|, ἴ8 
ἈΔῸ Ἀνθ. 

Δλὸ πιολιδυλίνῃ αὐ εὐ τὰ δὺδλκ πο ἀὰ τὸ τΔΌΪο5 πτιεῖθη 

ΐὰ ἰϑθὰ ἢ Ὀὐρβθλτὼὶ Ὦν τὰς δὰ δῖ ὁοζαξιοθα}ῖν οπαρὶν ὈῪ 
"κὰς Ἀλὲ ἴλὸ ἈςᾺ ἡ ἰὰ τὰ. το ἀἰρδάθος. [τ πδϑ ργοθδὈΪγ 
Ἀ ἐθκν φρλυσαθταὶ ἀλλὰ οὖς φὲρῖαγ τὸ Οχοὰ ἡ. νὙ 6 
κυανανὲ νῷ το Ὁ ΘΡΌΣ ΑΝ ἐν λοΣ ἀπὸ τς ἀπὲ τς τῶν ἣδ ρτοβουσοοα 
δὰν ΑΝΝΑ ὃς 

ΑΝΝΑ γ ὁ 4. ἀκ ππς 
ἈΝΩΤΕ κ ΔΩ͂Σ αὐγὰς ὧδ Φτιῖσς ἂν εἶτ τ τῖπὸ Ἰδὲν.- 

πῶ τς ἂς ἀχηγαγλις τῶ δ εχ σάξ ες πρραα τοφᾶ 
Νέδαν, ΚῪΡ δὰ τὰ ἀσιίτος τς διατος τὸχε τοῖς ἘΣ ἀσύφασε Ἰδεεθξαι 
ἃ Ἀν τὰς χόῶν φυνῚ Ὁ ΝΟΣ φρϑῶξν. ὑχίξιρετοα τῖπρος ποτ 
ὰ ξ ναός ὑυπαιν το ιχδονας, 

“ 

ἘΠῚ τ νγς ων ὧν εξ γιατ ἐν ζ τιπἷκ :-ἢὦ 
διλῦδε πνε κ φιιτ᾽ (νος, τὖν κπὸ αὶ Κο τἀἄἀἀ ἰς 



8. 33-- 94. ΟΙὰ [τἰβῃ ργοπυποίδίίοη. 21 

Οϑοδῃ { 8 8 οἷοβθο 6, ἰῇ {π6 ἔπῃοίίΐου Ὀοίῃ οὗ ἃ βομῃδηί, 

8. δ. [8ὲ ᾿οθ0᾽, δῃᾷ 8. Θοηβοηδηΐ, 6. δ. ἰῃᾷ {Π6 ἀϊρμίποηρ αἱ; ὑ 8 
8 ΟΪ086 0. 

ῬΙοποΌΠΟΘ 2 88 ἔδ, 6. δ. ὨύγΖ, 82, ΚθϑηΖθΕυ (28 -ΞΞ 

πἶ88, οἷ, Κι ναίβϑίι), γοζκοί. Βιῖΐ Ζ ἰβ ἃ νοϊοϑθὰ 5 (ΕἾ. 2), 

6, 5. ὀσηιαζιηι. 

Ιὴ ὕπιθνδη- ϑαιηη 6 76 ὉΒΙΓΟΓΏΪΥ͂ οὐἱὲ ἐπ τηατὶς οὗ Ἰϑηρὶ 

ΟΥ̓ΘΡ γον 618β. 6 συυῖΐθ 6. δ. γηπαΐγ}" ταδίνβ᾽, διἐμουρ ἃ νγὰ8 

ἀπἀου θα] γ Θρόκθϑη (8 105). ΤῊ]Β ρ]δπ ἢ88 Ὀ6θη δἀορίαα Ὀδοδιιθθ 

ἰῃθ 68568 ΔΓ ἴ00 ὨΌΠΊΘΙΟΙΒ ἴῃ ΜΪΟ. {Π6 αὐ ν οὗ (Π6 γοναὶ 

ἕΔηὴ ποὺ Ὅ6 ἀοίον πη ηθα τ] οογίδι μίγΥ. 

8 24. ΟἹ [Τεῖϊϑὴ πυι1ηρ, 84 τνϑυϊοίγ οὗ [1,δἰϊη., ῥγθβθῃΐβ 

ἸΔΏΥ ἀρ ΠΟΠΡΒ δηα ἐρμίποηρθ ΜΠοῆ ΤΟΥ ἴῃ γΘΔ] ΕΥ̓͂ ΟὨΪΥ 

ἹΟΠΟΡΒ ΒΟΩρΒ δηὰ αἀϊρηίῃοηρβ. ΕἸ. ο. {ῃ6 ὁ ἴῃ οἷος ᾽οὔ ἃ Ποῦβθ᾽ 

, διὰ ἴῃ ἐμαΐέμ ἴἴο ἔπ ρθορὶθ᾽ ΟὨΪΥ͂ πηᾶγκβ {Π6 ἐπ πῦτο οἵ {Π6 
[0]οτίπρ, οομϑοηδηξ, Ηθηθθ βοῖλθ πτὶίθ οἰ οἦἡ ἐμαί. 8. ὃ 640. 

ὁ ἷβ ΘΥΘΓΥΨΉΘΓΘ ἐ0 ὉΘ6 ΡΓΟΠοιΠπΟΘά 88 ᾧ. Οπ ἐμθ ργοπυποίαἰΐοῃ 

οἱ ς ἀπά ἔ ΘΟΙΡΑΓΘ ΠΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ὃ 212 γϑ). δῃα δδ8 ὅ18. 658. 

οἷ, εἶ, »ὴ ἀοποίθ {π6 συζίαγαὶ!, Ἰηἰοσγάθηίαὶ, Ἰδ ὉΪ81] γυοΐοθ]θϑδ 

ϑρίγαπἰϑ (χ, ἢ, 73)» 8. 8 514. ἰἶ ΟΟΘΟΑΒΙΟΠΑΙΪν αἶδβο βίδπάβ ἔοσ {ἢ 

τοϊοοὰ ἰπίογαθηίδὶ βρίγδηΐ ἃ, σ, ἀ, ὃ τὸ Ὀοΐῃ γοϊοθὰ χτηθάϊΐδθ 

(δ ὅ19) δἀῃὰ νοϊοϑά βρίγαηΐβ ζΖ, ἃ, ὃ (8 522), ᾧ δπὰ ἃ 816 δυύϑθῃ 

8190 δορὰ ἴον (Π6 γοΐοϑίϑβϑθ βρίγδηΐβ γ δῃᾷ ῥὶ (8 514). [Ια ΜΙ|Δα]9 

ἴπρῃ σἧ, αἶ, δι ἴοοῖκ ἐῃθ ρ]666 οὗ σ᾽ ἀ, ὃ 88 βῖρπβ ον {η6 γοϊοϑὰ 

ϑριγδπὶθ ; αὐΐοσ {Π6 Ἰϑῆπο οὗ Μοάθγῃ [τἰβϑῇ Ἧὸ Ῥγοποῦηοα σἧ 

πὰ αὐ ὈΘΙΌΥΘ ΟΥ δέον ἃ ραϊδίαὶ γσόνθὶ κὸ οὐὖὐ Ψ δἀπᾶ Ὀθίογθ 

ΟΥ ΔΙΟΥ ΟΥΘΥ ὙΟΥΤΘΪΒ 88 Ζ. 

ὁ ἰβ ἢ. 7} ἰδ οἰϊοπέ. ηηῶβ ἰβ ἃ πδβα!βοά Ἰδθΐαὶ θρίγϑηΐ. 

Βοπι. ἴῃ ἐμὸ Βυϊίαπηΐο ἀἰϊαϊοοὶβ ἡ 88 πὸ βουπὰ οἵ ὕ, πὰ [ἢΘ 
Κτεδῖοσ ρατγί οἵ Ὗ 6198 ὑμαΐ οὔ ἐ. 80 ἔδν δὲ ΟΥ̓ τα ἷο 8 ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οοποογηθά, 
ἴδ ΠΙΩΥ ὃδ6 τοπιαυικοὰ ἐμαὶ ψ ἀθηοῖθβ ῬΘΥΟΪΥ ἃ ὙΟὟΘΙ, δἰ] ἴἰοὸ ἐμὲ ἴῃ ἔθ 

ΒΒ Π δὴ ποτὰ γμν, δῃὰ ρδγεὶγ Ξξ ΟὙπαρ. “; το ἰ8δ ῬΑΓΕΥ ἃ βϑομδηΐαὶ Ὑ006] 10 
Δηὰ ΡΑΥΕΥ μι. οἷ, ἐδ, 7} (»Ὺ)ὴ ᾶἃτὸ υοΐθθ]θ88, δὰ σα, 7 υοϊοθᾶ βρίγϑηΐβ; "1, ἢ, 
γ ἶ ὅτο νοϊοϑᾶ, νηῦ, μὴ, γῆ, 11 υτοΐοϑϑὶθββ. ΤΉΘΒΘ υδ]υθ8 ΔΡΡῚΥ ἱπ ἐμ βσεδὶ 

ἰβϑίαποο ἰο ἐμο ᾿ἰνίης ἰδηζυδρο ΟἾΪΥ. 



1. (ἐσιμΐα δορά [τ απίδη ρεοπαποίδιίοπ.  25--26. 

ᾳ 46, (οὐ ΐς, 

αἱ ἰκ ἃ 5ιοτί ὀρδῃ ὁ, δῃὰ αἷΖδιᾶ βιογί ὀρθὴ οὃ. Ου (π6 οὐμοσ 

ἃ {ἰ ἀπά ἄπ αὐτὸ ἴ(ο "6. ῥγοποιποθᾶ 48 αἀἰρμίμοπρβ, Απίθνοοβδς 

αὐ απὰ αἱ (6, χζ, δαίαη δηὰ ϑδίαμα) ἭΘΓΘ ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ἐδ ᾿οπρ 

νον οἷν ἰὼ αἱ αηὰ αἱά, ἐ. 6. ΟΡοῃ ὅ δῃᾷ ορϑὴ ὅ (88 142. 179). 
(Ἰοι ἶο νη Ἰοανοϑ οί αὐ, ἀϊΐ, αἱ δὰ αὐ, άμ, αἰ ἀπάἰβε- 

Κιυιαἰνοὶ. 
οὐ ΥὙ., δαπμά ὅδ ΜΟΥΘ Οἷοθ0θ. ὃ ΞξῷῈΈ͵ 4ῳ, 7 Ξξ αὶ (8 18). 

1)ὸ χυζίαγα! παϑαὰὶ (90) νγὰ8 βϑῃθυν (αὔθν (86 δηδίοσυ οὗ 
(ἰγοῦ κι) οχρυοϑϑοὰ Ὁ. σ΄ υοίογο ΠΟΙΠΟΓΔΏΪΟ ΘΧΡ]ΟΒΙΥΘΒ, 6. δ. ἰα 7 98 
Ἰονα, ἀν έσλαν, ἴο ἀνιη κ᾽, βαϊάοπι ὉγῪ σφ (ἀν ἐσφίαη) οὐ πὶ (δγίη σα 

τὸ Ὀνὶ κ᾽). 
ψ ἰὸν μα νὐηὶκ ᾿ἀλυΚιιθ88.) τῷ μδ[. φιν. 
εἰ ἰϊτἰαἸν νὰ υνοάία!ν αὐτου ᾿ς ὦ, ἡ. 2. Ἧὰ8 ἃ γοϊοθᾶ δχ- 

κἰδαῖνο, ΝἸνονολα, πο ἰ ἢν Αἰζου. νόον οἶδ ᾿ 88. (Π6 Ἰηογαἀ θη ἐδ] 

ἀλινανε ἅς. ὁ δἰ Ἐν δινὰ πιδὰϊϑ}ν δου σομβοπδηΐβ γ88 ἃ γοϊοθα 
ὀλλϊαϊνο, ΝἸνούθλα πο ἰαἸὶν αἰτοῦ νον }8 Ὁ πτ88 ἴῃ6 ἸΔὈΪ4] βρίγαπὲ 
Ἀ ἃ οὐναρονάϊν αἰ ονοννοο ἰδ αἰϑὸ ἴὸ Ὀ6 δβϑυπιθὰ [Ὁ 0. 
δ ἀκ δας ΔΝ δὰ ὧν αἰδὼ δκ δι δι 

λκα τοϊοϊδα υτονπονα, τὰ ὈΪΑ ΑΙ ἐρίγϑητ. ς Ξξε ΕὟ. 2. 
ἰυδιδδνοθ ἰδ α) ἃ Ἰοΐογο χοποὶς τὸ. σ. ἀοδον ἴὸ Βδτο) 

δὴν Υ ἀγιτὰκ ἀμὸν, ἴὰ οἴδὸῦ τος τος τὶ ἀἰτῖὺῖς Ἴωδξ, Ὀτοδάα", 

κ διὶ δ εὶ Ἃ δ ἀὰ ἔκ ὰ ἐρίταῦτ ἔχὸ αὐσπλρ οἰ. 

ὰ δὰ τιν αβιλῃ. 

λιᾳφιὶς δε νας ἀν νιν Α « ἀπὸ ᾧ δὲ τὸ δ6 
ΝΝδό ΑΝΝΑ ὼΣ ΑΝ. εν ἀτὲ » δὴ τὸσε τῖφ διά 
Δ Ἀν τς ΔΑΝ ἂν ὧνοῦνς Ἂς ὩΘῚ οἱ ταὶ μππεΣ. ΤῈ 

ἈΝ ς τς κ ἀδνὶν αὶ ἘΝ ΘῸΣ τοις ἐτζάστηις ἔπισ δ 9 ἢ ψῳς 
ΤᾺΝ ἀαῷ ὐλλν ΟΝ ἀν ἀλεννς ἜΣ σα; πῶς 

ἔππΝ ἸῸΝ ων ἈΝ Ν σις φῦ τας ΤῊ στὸν Χς ἘΖιξρδθ 

Ἀ πὰ χκρκὶς ΕΝ τ ΣΦ Ὡς ΠῚ Πὰν. «σητῖσπν, Ἢ 5 ΝΜ ἊΣ τ 8 

εἰτος ΝΥΝ ἔδυτις Νωτ Ἦὼω Ἀακιιι-ς ἌΣ μὶ Δ λυ ισια, μη ς ΣΙΝ -- 

.- - ᾿ ον - 

τῇ }»}}3ο ἴω ἡ 64 “τὸς οἱ  ἰς ΦΦῸΘὃ 6 . αἴ 9 ὙΦ .6 

ἘΝ ἈΝ πτυλυῦναν τὰς Ἐπ λον ὧς ἌΣ ΡΝ Σὰ ΚΣ ἋΞ δΞ σ᾿ 

ΟΝ Ὦ εὐνσππ Ἀλλ θττς Δ δ 5 κι ς τὸν ΓΤ Σ 1568. τ 



ἢ 96. Τὐιδαδηΐδη ργοπαποίδεϊοῃ. 29 

τι θη -97 (07). ῬΓΟΠΟΊΠΟΘ ὃ 88 ἴ4 ὙΠῈῊ ἃ ὙΘΥΥ͂ ΟΡΘῺ 4 ΟΥ̓ 88 

ἴα, ῬΥΙΟΠΟΌΠΟΘ ὦ 88 0 ὙΠῊ ἃ. ὙΘΤΥ͂ ΟΡΘἢ 0 ΟΥ̓ 88 ἴα. 

Ὕοα (π6 δοοθηὺ 8 Οῃ ἃ βἤογί ΥΟὟΘΙ, ἰξ 18 τοργοβοπίρα 

ὑγ 6. δ. »ὲκία8 ᾿ὉΔα΄. [πῃ οᾶ868 ΜΈΘΓΘ ΄ δπᾶ “ δ΄Ὸ ρῥ]δοθᾶ ΟΥ̓ῸΥ 
ΒΡ 16 τ ΟὟ6]8 ἴο ἱπαϊοαίθ ἐπ δοοθηΐ, {Ππ680 ὑ ονγ 8 ΓΘ ΔΙ ΔΥ98 
ἰο "6 το Ἰοῃρ, 6. . δάγρα 'Υ οὗὨ οοτγῃ᾽, φὄγαϑ 'σοοὰ᾽, [ῃ 
Ἶκ6 ΠΏΛΟΥ ἀὲ ἀπ ἐξ τὸ 4180 ἰο ὃὉ6 τϑϑδᾶ 88 ἄϊ, ἄμ, δ. Μοῦθ 

ΜῈ] Ὀ6 Του οἱ {π6 δοοθηΐ 8518 “πὰ “ ἴῃ 8 691. 7 18 ἴο ὃὈθ 

ΒΙΟΠΟΙΠΟΘα 8ἃ8 ἐ, δῃηα Ὁ 88 ἃ βρίγαηΐ (ΕΠΡΊ 8} 0) 1). 

Πιᾳφυϊ48: ", 1. Οπ {0 αἰ ἤογθηοθ Ὀοίνγθοη ἰ δπὰ ὦ 8660 
ῬαΪαἰδ  βϑαοη οὗἨὨἁ Οὐπϑοπαπέβ᾽ ὈΘΙΟΥ͂. 

ΝΑ 8418: 2, ἤ. ἢ .ἰ8Β ἴο ὉΘ ργοπουῃορα 88 Ὁ (συίζέυγα] π8848]) 

δείοτο ἃ ἀπὰ σ, 6. 5. ἰπ γαπζὰ 'παπά᾽, 
Ἐχρ]οϑίνθϑ: ὦ ἐ 9 (τοΐοβ]688). 5 ἃ ὃ (γνοϊο6α). 

ϑριτδηΐβ: 8) 2 (ΞΞ ΕὟ. 2), 82 (ΞΞ ουγν 80), Ζ (νοϊοθα ἢ, 

᾿ν, ἢ. 

ὃ τ 8, 05 το Ἐπρ]18}} ἐδῆ. 

Ῥα]αία] ἰβαίϊοη οὗ Οομϑομδηΐθ. ΑἸ] σοπβομδηίβ (σι {Π6 

ὀἐχοορίοη οὗ 7) 8. 114 0]6 ἐο ραἰαία] βαίϊοθ. ΤΊ ἷ8. ὉΠΙ ΟΥΤΩΪΥ ἰδ ῖκο8 

Ρίδορ θοίογθ ρα]αίαὶ σονγθ]8 (6, ὁ, ὃ, ψ): ἐΠ6 ἔ, ἢ, 7, Ζ ἴῃ βυδίο, Κιάρ6, 

πμάγο, δέγξο (γοο. 86. οὗ [86 ϑέθτη8 ϑυόξα- 'πον]α᾽, ζώπα- Ῥοάγ᾽, γιώγα- 

Ὑ8}}, δόγξα- ᾿ΟἰγΟΒἢ ἅτ ὑἐμογθίογθ ποὺ ἐο ὃ6 ρσοπουμοθα {ἢ 88Π|6 
ἃ8 ἴῃ δρέξα5, ἔώηπαϑ, πιώγαξδ, δέγξζαβ (ποπι. 8ρ. οὗ {8:6 Β8116 5618). 

βου ραϊαἰα ἰϑοὰ ργοπυποίαίϊοη ἰακο8 ρἶδοθ Ὀϑίοσγθ Ὡοη-ρα]δίαὶ 

ΤΟΊΤ618, 1ὲ 18 ἹπΠαΙοαθα ὈΥ δὴ ὦ ρ᾽δοορα δέξου {ῃ6 οοπβοηδηΐ, Ὀυΐ 

{π|8. αὶ τηυϑὲ ποι ἐμ Ρ ὉΘ Τθϑιὶ 88 8υ}14 016 ὁ ΟΣ 88 ὁ, 6. ξ.. ἀζίαδὲ ρὶρ᾽, 

Ρόοίαις Ἵ αὐ (ραβὲ ἰ.), ρίάμδηιι Ἷ 8}.4}} ουἱ᾿, πόθφίι Ἷ 58.411} σΑγγΥ". 

6 ἜΧργϑββ {ῃ9 ποῃ-ρα]αία] !θθα ἰ ὉΥ ὅ; ἰξ ἰθ {6 ᾿σαϊέαγα!" ἐ, τ ΒΙ ἢ 

ἴῃ ἔῃο86 ἀἰϊβέτοἱβ Ὀογάοτὶπρ ου Ῥοϊδῃά, [88 ἃ σγθδὺ γββϑῃ} Ὁ] 866 ἰο 

ῬΟΙ5ἢ} ὦ, ἀπὰ οὔξθῃ βουηᾶβ 1{|κ 2,, 8. 8 280. 1 ἰβ ἐπ6 ρα]αἰα]! θὰ 

᾿ἰψαὶἃ ; τὸ ἐμπογθέογθ ττῖέθ σαϊδ Ἱ οδη᾿, ποὶ σαὶ 3). 

1) ΤῊ18 ἄχίηρ οὔ [πΠ6 ρῥγοπυποίαίίοη οὗ Ὁ 18 οὰ {86 δίπουν οἵ 
ϑ.Β]οίοοτ, τπὸ μαὰ Ρτγυββίδη Γἰϊπυδηΐδα ἰπ ταϊπά. [Ιἐ ἰβ ρτοπουποθά κὺ 
Ώ οδ6 φατὲ οἵ Ἐυδβείδη Γἐἐπυδηίΐα. 

2) ἴὴ (118 τηοᾶρ οὗ πτιθης τὸ παᾶγτο 90]] ον α Φ082 16 7102. 



28 (τιν: 

8 26. (τι. 

αἴ 18. ἃ ἈΠΟ 

Παῃᾶ ἀΐ δῃηά ει», 

αἱ ἀΔῃηὰ αἀἡ ( 

γΟΟἷθ (0 

αοίμιο δ αἰ 

συ θΠοί. 

οἱ 

ΤΣ 

ατοοϊοι 

Ἱοηρ,. 

Ἃ0 

-"- 

“Ὄ, 

᾿ς κπ0}8 88 8οηδηίδβ. ὶ 27--28. 

᾿ἰὰ Βυ]ρατῖδ πη). 

ὑπ ρθη. ΡΓΟΠΟΌΠΟΘ τ ἃ8 ἃ - 

. τὸ 88 {πΠ6 μ᾿ ἴῃ ΕἸρ] ἢ ὀμέ; 

γχ αΥ ἴ, τι, ἡ, ὁ ορ. ὃ 615. ς 

πος --- ΕῪ, ἐη, (μα Ἰαΐον τε ΕἾ. 

ὶ 186). 

Ὁ Ὁ {Κὸ Εηρ 188} 8}, Σ {|κ ΕὟ. 7, 

- 
» »ε 

τ Κἢ 6. ὈΥΐπι. ΒΔ] 110- ΒΙανοπὶς τορῦθϑθη- 
ν 53. Ρτγοποόῦῃσα {86 9 88 ἃ ϑουπὰ ᾿γίηρ 

ἐς ΔΕΡΔΒΑΤΕ ΡΕΙΜΠΤΙΥΕ ΙΝ} 0- 
ΧἜΆΧΝΙΟ ΒΟΌΝΙΌΝ9. 

ΓΠῈ ΥΟΜΕΙ53). 

πὰ ΥΟΝ ΕΒ ΑΒ ΒΟΝΑΝΤΗ. 

᾿ ἀφ ΟΥΙΏΔη10 ρϑΡΘη -ἰδηριδρο δδᾶ ἐξ, 

υὰὰ ϑογι) ὙΌΥΘ ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ ργοπουποθα ΟΡβῃ. 

ΚΝ ἈΥϊθ ἴθ ὴ ὦ, ἅς Οὐ (μ6 τγοϑργθβθηξαί!οῃ 

τὰκ Βανι ἀον Τοιιρυδδίδιηπια ἀστοι Ὑοοαϊβιθὶ οσηρ 

"ὩνἥΝς 

. 

. “πον, ἔς ἀθσαίδοι. ΑἸοτὶ. ΧΎΠΙ 161 ΠΝ, Κυδη᾽ 8 

ΟΛΊΆΟΥ ἴῃ Ῥαυ] -ΒγαυηθΒ Βοῖίτ. ΠῚ 1 Β΄, Μοτρἢ. 

Ἐς ἄντ ἴσ80ἢ. ἀο8 Ῥογῆ. (1884). --- ΤῊΟ Αὐΐδοσ ἴη 

νι ἀν Κυΐη Ζίβοιν. ΧΧΙ͂Τ 1 δ΄, ΧΧΎΤΪΙ 201 ΒΚ, 

« ἂς ἄν Ἀοαϊίσοι ϑιίδηὰ ον βρυδο ν ββοηβοι. 98 Π΄. --- 

ἈάκὰᾺ ολςς 1198 ᾿ς, ΠῚ 161 δ(., ΤΥ͂ 161 δ΄, ΙΧ 818 δ΄. 
κῶν νὺ ἢ, 1881 ν. 1425 Β΄ -- ΟΟΙϊξ ἴῃ ΒΟΣσθηθουῷ. 

κι Αἰξ ὺς ΧΙ -- Ἑοτγὰ. Μαϑίηρ 69 Ὑογμ δ] 88 
τῳ ὙΦ ΔῺΣ ΣῸΓ 5ΔΏΒΚΤΙ ΞΟ Θη (1818). -- ΘΓ ΟΥ 

- Ὁ Νότον ΕΚυδη Ζικοῆν. ΧΧΤΥ͂ 296 (᾽ -.- 

᾿ανν νοῖτο, ΥἹῈ 108 4 -- ΚΊαχο Βοίϊτ. σὰσ Θοβο. ἀ. 



-ἉΨ -- . τ δ 

28"».» τό τγψαις αἱ 

ἢ τπρκΒ νΟΥΓ ΟΞ ΠΡ. το Ἀπιξ τς ξὸ ἐἀτπτῖῖξ Κα Σ ΕΝ στ Νοτρα. 

ΠΝ ΠΡ. ΠῚ. Β7}ῪῸὲς 5 Ζωσ:. ΧΥ  ΞῸῚ Κ 

᾿ Τῇ ταῖίηθ οὗ Ὁ ὧϑϑ ϑᾷὶς ἵν στὸ Ὀτούξοις ἀσσποὶ [Σ πτὰν 

ἢθ ῬΓΟΠΟΠΟρΡ 845 1. ξῷοι: Ἐς δὶ Σ ροῦν ΔΡοΤλ σῖπν τὸδ 

ἐοπηἀ οἵ ἜΣ. 

1Π6 Γορῖ ασ τοτόσοσυτι οὐ τα ἔσῖσπι [πᾶσ τόοποῖὶς ἰδ 

[16 ἹΠάΙἸΔ011 ἀξτεῦ:ς τοόσπῖς Ἑ δὲ ὑ: πὸ: 

Βα τι-δῖλτυδσις 

ἰὰς. Ατ. Αὐτὰ ὕτεεὰ [δε Ο.ἴτν Τοαΐοπις. [μτὰ. ὦ. Βαὶς. 
. τε ι 

δννατοὰ διυνπτριὶ 

ἐττι ἘΑλτυΣξι. Ἐν. Δϑ ες 

͵ ὃ Γ . ε, Ζ ε. ἐ ς Ἵ Π 

ῖ Π 6.3) ἕ Γ Π υς. στ. 6. ψὶ ὁ. Ἵ 
. ΟΗύ.: Π 

"“ "“ " ε(Βοεοο- " ν,0 Μ“. 0 “ ὥ 
ὯΔΕ εἰς. ν) 

Γ ΓῚ (2 ε (Βοοο- ὥ ὥ ὥ ΓῚ ψ 
ὯΔΕ" εἴς. ὦ) 

ἐ α σ, ὃ ε ΓΙ “} ἢ ΄ 

ἔ ᾶ Ἵ -: ὃ Π θοι. ὁ ᾿ ὸ 
ΟΗΟ. 

9 ας,ἃ ο, (ὦ) ο ο α α 

ὅ ᾶ “ ω ὄ ἄ θοι. ὼ α 
| ΟΗΟ. μυ 

δ᾽, α α α α 

ᾶ ἃ “ ᾶ ᾶ θοι. ὅ. α 
' ΟΗΟ. κμοὸ 

3 ὁ! α α α α α 6 ο 
᾿ 

ξοεταδα. Οοηϊυρεδίίοηυ 1 ΠΗ, -- 0 δδυβϑγο Μέπηοϊγο 80. 16 ϑβυβίδηιθ 
Ῥυπ ἀθβ γυου61168 ἀδΔη8 168 ἰδηρσυθ8 ἱπἀο-οαγτορόοσπησρϑ (1879). -- ΜΔ ῃ}ονΝ 

6 Ἰδῆροη ὕοοδῖο Α, Ε᾿ Ο ἴῃ θη ουγ. ϑργδοδθη (1879). -- Μδ]ϊον ἴῃ 

Ραι]- Βτδυπθ 5 Βοϊέν. ΥἼΠ 482 δ΄ -- ΒΟΖΣΖΣΘΉΌΘΥΓΖΟΙ ἴῃ ἢἰ9 Βοίϊν. Υ͂ 312 ΓΕ, 

το ἄς Βοζζοηθοῦχοτ Βοϊίγ. Υ͂ 265 δ΄, ΥἹ 161 δ΄, ΥἹΙ 91 α΄. -- 5. Βομιίάϊ 

ἰη Κυμη δ Ζίδβοιηγ. ΧΧΥ͂ 1 ΠὄῚ -- Βανι βοϊοδο Ατι Εὐτβοῖ. 25 ἢ, -- 

ΒΙ]οοσηῖι θ᾽] ὰ Απιογίοαῃ Φοῦυτηδὶ οὗ ῬΆΙΠΟΙΟΡΥ 1 281 ἢ. -- Ὁ. Βοθ ]χ9 
Κα ν᾽5 Ζίδοην. ΧΧΥ͂Π 4204) -- Ουτεϊαβ Ζυν Κείθὶκ ἀογ πουοβέθῃ ϑργδο- 
οσβοδῦηρ 90 Ὁ -- ΟΊ τ οἷκ ἀϊθ πουοβίο ϑ'ργδοιῃέ, 80 8. -- Ἡ 86} - 

πΙΔ ἢ 688 ἰπάορογιῃ. Ὑοοαϊβγβίοπι (1885). --- ΒΡΓΘΟΠΙΘΥ ἰη Ρ80}- Βγδυ θ᾽ 8 
Βοῖίγν. ΧΙ 262 Β΄. 



82 Ῥυὶπι. πᾶς. ἡ. πάρ. ὦ ἴῃ Αν. Αὐθη. τ. 8 29--- 82. 

Ιηάρ. 1. 

8 206. [πᾶρ. ἢϊ- ταὶς Ὀγθϑοπίσδέθιῃ οὗ τί. δὲ- 'σο᾽; 1. ρϑυβ. 

Ρ]. 8κτ. ἐ-ηιάβ, ατ. ἔμεν. [πᾶρ. "μίά- ψϑὰῖκ ρογίθος βϑέθιῃ οἱ τί. 

μσὶα- δθ0, Κπον᾽: 1. Ρ6 18. }]. ὅν. υἱά-ηιά, οπι. ἐἰδ-μεν, αοίῃ. 
οὐξειηη. Ἰπᾶρ. "αὐ. γ᾽: 100. βίηρ. ὅ5Κν. αἀΐυ-ἔ, ατ. 4 -ἰ, παρ. 

Ἦν ῬΥΟΠΟῸΠ ΟΥ̓ (0 8. ρ618.: 5Κτ. πουΐ. ἐκα-ἄηι, 1,6ἰ. ἐ-8 ἐ-α, 

αοίλ. ἐ-8 θ᾽ ἐπέκα ἵν Ιπᾶρ΄. -ἰν πὰ τϑαυρ]ϊοαίοα 9υ118 0168, 6. κα. 
ΡῬῦθϑ. ὅν. ἐξ αν (8. ρότβ. βίηρ. ἐξδἐμαξὶ), ατ. ἵἴσστημι, αἱ. 

δὲ-δἰδ το τὰ. 8.ἅ- ἱδίδπά᾽, 5Κν. δέ-δλξημβ, ΟΗῸ. δί-δδηι ἴσοι γί. 

δλοὶ- Ἰγοῦ]ο δὲ. ὍΘ ἰῃ ἔδρα. 

Νοπιὶπαὶ βυΐῆχοθ [ηᾶρ΄. -ἴ-, τ», -ὐν, 6. δ. 5Κτ. ἀοίᾷ ᾽ονἶβ᾽, 
ατ. οἱ-ς οἷς, 1μαὲ. οὐἶ-58, ΟΟΙν. ἀκα. ρ)]. ἐγέ- ᾿ΠΠυδ᾽, αοἰμ. ἀδὲ. ρ]. 

φαϑέϊ-ηα ἴο Πιυοδϑίθ,, Πῖ1ἢ. αἰὸὶ-8 'ογο, ΟΒυ]ρ. ρᾳῇ ᾿παγ᾽ ἔγ. Ῥραξί-8 
(ξ ὅ88, 7). ϑρουιϊαξῖνο βυδῆχ [πᾶρ΄ -ἐδ-ο-, 6. ρ. ὅτ. εράα-ἰξίἢα-8 

ατ. ἡ διιστοςς οὗ. 8μέ-ἐβέα- ΒΥ ββίτηυβ᾽, οΡ. 8190 [,δὲ. ηιαθ- 

ἐθ.- ον. Τιοοδῆγνο ϑυΐῆχ πὰρ. -ἢ, 6. ᾧ. 5ὅΚν. ἀδο-έ, αν. 4ω-ἐ, Τιαῖ. 

γγ-4Φ. ῬοΥβΒΟθΔΙ] ϑηδϊηρ πὰρ. -"ν, 6. ᾧ. ὅ5Κν. ἀ5-ὲ, Οτ. εἰκμεὶ 

ὄν. στε (δ 505), {π|. εβ- τὶ, ΟΡ. 765- τοῦ. 
ὃ 8ὁ0. ΑτΥϑῃ. [ηἰοστορδῶνο δηὰ ἱπάρβηϊξ χοροῦ οἵ-, 

ϑκν. ον Ατ. οὐ ΟΟΡϑιβ. εἰψ (τοϑδὰ οἷ), δποὶῆς ρασγέϊοὶο: Οἵ. 

τὸς τὶ-ς, [8Δὲ. φμῖνβ, Ἰπᾶρ. ᾿η5 "σα. 8ξ,Κτι. εἰἐ- ΟΟΡογβ. οἱ} - 

ἰδ, πὰρ. “κμὸζ- : ορ. ΟΟΙΒυὶς. εἴς-ἴ τοῦθ᾽ ἔγοτα "μὲ. ἐ- 5. 85κτ. 
αἰδῃ- Ὁγάον, ἀϊτθοϊοι,, Αν. ἀ-ἀὐδῆ- ᾿αβαισθη  : ΟΗΟ. ΜΗ6. 

ἐνεσίλέ 'δοουδδίου,, πᾶσ. "αι. 85Κτ. ἀξέξ Αν. αεἰξ ΟΟΡοΓβ. 
αδέὴῳ (τοδὰ αξὲ) Θ᾿ : α΄ ἔστε ΟΟΒυΪν. )εεῖ 8, πάρ. "έ5-ἐ. 5Κτ. 
ἡλὶ Αν. δὲ ΟΟΡοῖβ. μῶν (τοδὰ ἰὴ ἱξο᾽ : Ουὑ. ἔθι, πὰρ. ᾿αλί. 

ἃ 8... Ατιωθηῖϊδη οὐχ Ὧο Ἰοδ᾽: ὅν. ἔτλιπε, ἔτομῃ τὲ. ἐδὶσ-. 
ἐ σὶὶ 6 Γουῃά᾿ (ν᾽ ἔτουυ πὶ καὶ 1639): δὅκτ. ἀ--α-, ἔγοτα τὲ. μείά-. 

ἐξ 'ἀδγ᾽: ὅΚτ. ἰηβῖν. εἴτ Ὅν ἀατ. ὅθι εγ- Ἰδγθθ᾽ -ϑὸ [πὰρ 

προς χέος το ἸαϊΏ 8) ἰοστὰβ ορ. ἐκ 903. 188). ταϑὶσ. ἐσιεξ.: ον. 5Κτ. 
ἐγὶ-δ τὶς, 

ἐς ὀχὺθρε ἰὼ σα] βυ} Δ Ή]6 5, ἀϊξδρροᾶτοὰ 6. ζ. φί-αμοε ἋἹ 
ἀπὰς ἀπε νόν Ἷ Ἰοάτο, ΟἹ. καὶ 8. 

ἢ 88 (ἰτὸονκ. τὰς σε ἴὸ οδοτὴ: [με πὐ-ός, ἔγοιῃ χέ. 

δφι λᾶς, ἀ- Ὑπὸ" κἴθδϑοι Ἐζοες δ Ἰοὸ ἴὰὸ ἁ-:. δί-ποες: ὅκτ. ἀοὲ-, 

ας. ὼς ἀχὸ πρὸς ΟΝ. κῶς, Τὶς. κε. ἔτι σα: δΚτ. ρὲ. 



ἢ 32-- 38, πάρ. ὦ ἴῃ 1ἰ6]10. 88 

70 ε ἰπ Ε]θδη πόλερ (ΞΞ Αἰ. πόλεις) Ὀσδὶάθ πόλιν δῃᾷ ἴῃ 

ΤΠ6888], χρεννέμεν (ἰπΐ,, ΟΡ. 1ω680. κρέννην, Αἰξ. κρίνειν), Ὑβρέστᾶς 

(Ξ Αἰξ. Ὑβοίστης) 8θθηϑ ἰὸ ἤδυθ αὐίβθῃ ἐπγοιρῃ π6 ὈΓΟΧΙΤΑΙΥ 

οἵ {86 ρ. 

8 388. [{41160. 1,αἰ. φιρῖ-8, τιον. Οβο. ρὲ-8: ΟΥ̓ τίςς. Τωαΐ. 

πη προ") Οβο. ην-η βἰγοὶβ Ὑηϊπουῖθ: Β5Κγ. ηιςπόςηῃ ἀν. 
μευύεω μι-νυύτθω ἸἸαβδθθη᾽, οί. δάν. ηη2-8 ἹἸωηϊπυβ᾽, Ο.ΒυΪρ. ηις- 

«πἰ)ῦ Ἰαϊηοτ᾽, ἔγοπι τί. ηιδὶ-. [μαἰ. ἐγῖ- ἴῃ ἐγένδιι8 ἐγί-ρίοα, Ὁταῦτ.. 

ΕἸ Ρ 16. ἘΓΡΙ18᾽: Β5Κν. ἐγίν, ασ. τρι-. 

ΑἸΓΟΔΑΥ δ 8ῃ ϑαυγ ρογϊοα [,μ6ἱ. ἡ δα ἃ ἰΘΠᾺΘΏΟΥ ον ΡΒ 

ὁ οἷοδα (Ορθῃ ἢ ΟΥ ἔ ρἷῃραθ), θπ06 6. 9’. {Π0 8Ρ6]]1πρ' ἐδηιροϑία- 

ἰομ8 (Ο. 1. 1.. 82) ἴον ἐορνιρο8-ἰαἰ-ὅμ8 (ορ. 5Κν. αγὶ  ῥάϊα - γα 8 

ἀδί., 0]. Ὁ]. οὗ αγι ίά-ἐἀ{- ᾿απὶτηραϊγοᾶηθ88). ΤῊΒ χὰ Θβρϑοὶδ 
80 Ὀδίογθ σον 8 (ΏΘγῸ ἱ Πα ΡΑΡΟΪΥ͂ ΔΥΪΒΘῺ [ΓΟΠῚ 2) 8660 ὃ 185), 

ΒοΠ66 ἐ86 ᾿πβου ρ 0181 ἔουτηβ ἠϊθαὶϊ, Οὐθοὸ ἴον ίϊαϊ, Ουῖο. ΤῊ. 

ἱπἰοττηοαϊαίθ βουμὰ 8 8180 γϑργθϑθηΐθα ὉΥ δῖ, 6. 8. ἤϊοιαΐ. 

6 ῬΌΓΌΠΩ ΘΙῸΒΘ ἔγοιῃ ἴ: 

1, Βοίογθ γ Ξξξξ [πάρ. 9 (8 669). 586γῦ ἴτοια ᾿8ὲ-8δ.: ΟΥ̓. ἵημι, 

ΟΥἹΡΊη4] ἔοστω "β8͵- 8δ- πιὶ, ἔγοϊω τὲ. 86- ἙΏΧΟΥ, βου". οὐμογὶβ ἵν. Ἐοὶρἶ8- 

“8. ΟΡ. εὐπὲβεσμζι-8. 

2. ΕἾΠΑΙΙΥ. πιαγὸ ἔν. Ἤπαγὶ, ἰοῦθ ἔν. "ἰουΐ, ορ. πιαγί-α 
πογοίημιι8, ἰοοεδι8 ἰουϊεΐο», δθὰ τ. ποαΐ, ἔδρι 'δοχυαϊηίθα τ᾽, 

διιν. ὀλάγὶἡ Ὑπυϊέατη, [ω06. βἰπρ. γῶγτθ: ορ. 5Κν. ἀΐν-ί. απίο ἔτ. 
᾿αμέΐ ορ. απέϊ-ϑἰδ, ατ. ἀντί, 81κγ. ὠμέϊ. 

Βθ. 1. Οπυ ἴδο οἶμποῦ μαπὰ [ῃ9 6 ἴῃ ἐπθ βυΐῆχ οἵ ὑπ 860. 0880 
δηρ. οὗὨ εἰ-θἴθπι8 88 ἔσηόηι (Βκν. ασηΐτηι, ΓΤ. ὡση), πιογίθηι (ΒΚσ. ρεγίέτηι, 

ΟΒαϊς. οὔ - "εν ), 7αοΐϊον (ορ. ),αοἱϊέτα), 8 Ὀοστονθᾶ ἔγοπι β0}0}} ἔΌΓΙΒ 88 

ρεάτενε (-εθι τῷ ἴηάρ. -ηι, 88 224, 238), 88 ϑ9έ{ΐ-ηι, μαγίἑτηι οἷο. ΒΟΥ, 
ΤᾺ ε ἴῃ ᾿ἡξτάθα, ἱπιᾶθα Ὀδθίάθ -αἰο-ὶβ οἷο. (ἔγοιὰ τί. ἀοὶξ- ᾿ἀϊγοοῖ,, β8Κτ. 
ἀξ. ὁγάον, ἀϊγϑοίϊοη", ατ. δώκ-η) διά [π9 6 ἴῃ σορηεβ ὉΥ [80 5[ὰ0 οὗἨ οοηη 8 

εἰο. (ϑέθιμ οὐημεἶ-- ᾿ΔΟΘΟΙΏΡΔΗΥΗρ᾽, ἴγοτη τί. οἷ- ᾿“χο᾽ [μ48 8180 ΡὈγΟΌΔΌΟΪΙΥ 
ἈΠ56 ΠΥ (Π6 ἰηβηθηο0 οὗ δηΔΙΟΦΥ ; 6Ρ. ορί-7ος Ὀρβιἀθ γαοίδ, 8967 - 
πδίεε Ὀ656146 δίαίμ8 οἷο. 

ΤῊ οοΙ ἰπαίϊοη -γὴ-, Ὀδίποοη οοηβοπϑηίβ ἰπ υπϑοοδηίοα 

5γ11068 (ἀοοογάϊπρ ἰο ἐπ6 ῥτίποῖρ]θ οὐ δοοαπέαδεϊοῃ ἴῃ ρυϊ τα εἶν 8 
[μαξϊη, 8. 680), ὈΘΟδπιΘ 7, ΜΕΘ, ρῬαββθα ἱπίο 6γ. ἐμ-οθγίι-8 ἔν. "ἴη- 

Βνυξιιδηι, ΕἸοπιαπίβ. 8 



94 Ιπᾶσ΄. ὦ ἴπ [(α]ϊο. 8 33--84. 

ογείο-8. τ τ. ἀτ-χριτο-ς, 8ὅ-σογηῦ ἔν, ᾿βδιογίηο, ἀδ8-ἰογ σὸ ἔν. ταὐϑ- 

ἐγῖσο (ορ. τ. τρέβω); Ἰαΐον 4180 ὑἀποοιιροιπάρα οὐγη, ἑον φῦ, 0Ρ. 

δ 65 τϑπ]. 2. ἴη [86 88Π1|0 ΙΒ ΠΟΙ, ῬΟΓΏΘΡΒ, 4180 ἃγοβθ ἢ ἐὈΓΠῚ8 

οὐρ-ἰθϑέο}" ἐθδίον' ἰθβίηιορὐιι-ηι (ἐ68.- ἔτοτὰ ἢξογ8ί-, ορ. ὃ 269) δοϑίὰθ 
Οβο. ἐτίβϑἑδαιη ομἐπ ἃ 80]. ἱἰοϑίδιηθηίο. ΤῊΘ ργόοθδβ Ἧὰ8 {86 

Β81Ω26 88 ἐμαΐ ὙΠΟΓΘΌΥ ἐώσγο-8 (α΄. ἀγρό-ς) Ὀδοδτηθ ἢα9γ8 “αφοΥγ8 

ΔΠα ἸαϑΕ]Υ ἀφοῦ (δ θ28 τϑῃ. 1. θ55, 9). ΤΊ Ῥγοθθδθ Π]ΔΥῪ Ὧδ 

ἀαίοα Ὀδοὶς ἰο {86 1ἴ4}16 ρῥγί πεῖν ροεὶοά. Ον. αἷ8ο 8 688. 

ἘΠ θη. 2. ἄογί-δι8 ἀογ-ἰᾶϑ οἷο. ΔΥΘ ΠΟῪ 98, πιδ6 ΟΥ̓ ΒΗΔΊΟΩΥ. 

ΤΠ6 οΥ̓ΠορτΑΡ ο4] Βαυοίαδίοη ἰῃ ἴ] τ Ὀταπ Ὀούν θη ἑ δηά ὁ, 

88 ποαυΐ, Ρ᾽ ἴ-6 μέὲγ8-6, Ῥ6 Ὁ -6 2678-6 '᾽αυϊά, ᾳυοάδουπαιθ᾽; ἱπιρθῦ. 

αἰιαεἰγὶριγϑαίμ, ἀἸ-ἰσϑραγαία ᾿αὐ8-ἰγροάδίο᾽; 8606. 8ἰηρ. οἵ δ6,- 

ΒίθΩβ ἴῃ -ἰ-Ὦἢ δηα -6-ῆ,, ἀπά (Π6 Οβοϑη χσοργθβοηίαίοη οὐ {ἢ ϊ8 

Βουπὰ ἴῃ ἰΐΒ πδίϊνο δἱρῃαδοί ὈΥ 1|, 6. σ. ρίὰᾳ αυἱά᾽, 5814 ρ΄ - τὰ 
800. βίηρ. οὗ {Π60 ϑίθιῃ ϑίαφὶ- ἹἸοουβ᾽, ΒΟΥ {μαὶ ὁ ψ8 ρτγο- 

ποιηοοα ΟΡΘῃ ἴῃ Ὀοΐῃ αἰδ]θοίϑ. 

ὃ 84. ΟἹὰ [τγἰ8}. 5,88, Κυον ]θάρθ᾽ ἔγοπι ρυῖπι. [γὶ “μύβδει-8, 
(μ4ὺ '6, Ἡρα Ἐέμ-8., τοοῦ. ς614-.- βα γαθ ἔγτοῃ φρείπι. 6]. 

Ἡραμη8. (64}1. ΚΊαάι-οα88685): ΟΗῸ. «εοἰέιι 'ποοά᾽, Οθηῃ. δβίηπρ. 3γῪ 

ἔν, Ῥῆγτ ἴσου πάρ. ϑίθιῃ ἔμί-γο- Ἰηδῃ᾿ : [μα[. υἱγ, οι. υαὖγ ἔτ. 
Ἐμίγαςς (8. 85). 

Ορ. αἷϑο 614}}. ΑηἝἠδὲ-σαίι8 (1Δν.), ᾿μβι-δραυοί (Ῥίοϊ].): δ. 

ἀμφί; 6.4]]. ἐγῖ- “Ὠγθθ᾽ ἴῃ ἐγτσαγαηπιβ, ΟΟτ. ἀαί. ρΡ]. ἐγ τὸ ᾿τθα᾽. 

ὁ ὈΘΟΔΠ6 6 (ὈΥ δβϑἰ 1] 8 10), ΠΘΠ 8Ππ αὶ ΟΥ Ο 8ἰοοᾶ ἴῃ ἐδ8 

0] ον Β801140]6 6. ρ. ΚΥ ποπι. 85. ἔγ. οτὶρίῃὶ Ἐμίγο-β, ζθα0 

ζεάα ροῃ. 885. ἴο Μά. 

Τὴ 5.]] Δ Ὁ168 τὶ ἢ ΒΘΟΟΠάΑΤΎ δοοθηΐ ἴ, 80 ἔδὺ 88 ἰὲ ἀἰά ποὺ δπ- 

ΥΟΙΥ ἀἰβαρρθαν (88 684. 657), Ὀδοδτηθ 8ῃ ἰγγαίϊοπϑὶ σόν], ἢ Ο86 

408} } τορυϊαιοα ἰἰβο ἢ αὐΐξον ὑμ6 ἐἰπηῦγο οὗ {Π6 [0] οσρ οομδο- 

πϑηΐβ. Εἰ. ρ΄. Ὀθβίάθ {6 βίτωρὶθ 3388 βίοοά ἐπ οοπιρουπὰ οὐδεεβ 

᾿οοῃβοϊθηίία' ἔν. Ἐοόμ-7{2}με88, μᾶὲ 8, (π6 με πη γθ οὗἨ (16 88 
(Ργθδθαρροβοά {πγουρῆ {Π6 οἰάθν ἔογπι ἐμρέ88:ι-8) Δα οϑυβοά (8 ΡΓ6- 

ΟΘαϊπρ ἰγγαίϊο 8] τὑονθὶ]ὶ ἰο ὈθοοηΘ ἢ ἴῃ {π6 οομῃροιηᾶ, ὙἘ118ὲ 

ἱξ Ἰοῖε ἐμθ δοοθηίθά ὁ ἴθ (Π6 ϑἰπ|ρὶ6 9388 ὑποβαηρθά. ΤῺΘ τὶ ἴῃ 

7 88 Ὀοδίάθ 5,88 τηογοὶν ἱπάϊοαίθθ [86 με πιῦτθ οὗἨ (86 88. 



ἢ 83δ--86. Ιπᾶρ΄. ὦ ἰπ αδγηι. δηὰ Βα]ί.- 51ανυ. 8 

δ 83. Οοεπαμΐο. (οὐ! εἰμ ΟΠΌ. τοὐϊα ΟἾ. 

Ἰήοια Αρ8. τοϊαάθισο ἱπιάον᾽: 5ΞΚτι. οἰαμάνᾶ-, Τιαῖ. οἵάπμα, Ο.1τ. 

μαῦ, ΟΙΒΒυὶρ. οἵάοσα. Ῥτοί. 1. ρϑῦβ. ρὶ]. αοί. δίμωη ΟΠ. 
ὑχιηα. Ο166]. δήογ πὸ ὈΐΝ᾽: Β]εν, δἰεδμίαϊηνά, Τιαῖ. βαϊΐηνμ8. Οοίῃ. 

εὶς ΟΗΟ. δπᾶ Οϑ. π8ὰκ Ο.166]. ιν ᾿Πβ8᾽ : 1,δἱ, ρβεῖ8, Ῥτομο- 
τ] Π8] δίθηι ἢΐ- {Π|8, Οοἰῃ. ἀδέ. βίπρ. δήσνηηπα Ἄυ]ο᾽ δάν, ᾿ϊ-ἀγξ 

οὶ, ΕΏΡ]. μήν : Ἰιαΐ, οἷ- ἴῃ οἵ-ἰο» οἱ-ἰγα, ἸΛΊᾺ. 82)-8 Ο.Βα]ρ. 8 
Μο (8 84. τοῖν. 1), [υἀρ. ᾿Ζ1-. 

ἴῃ αοἰδίςο ὁ, Ὀδίογο ἢ δπὰ γ,,). Ὀθοϑπιο αὖ, ἐπΠαὐ ἴδ, ΟΡΘἢ 6. 

πα ϑίμ8. ᾿ἀπηρ᾽: ΟΗΟ. ηη͵8ὲ ᾿ἀυηρ᾽, Αρϑ. ηεΐϑέ ᾿τηϊϑέυ νδρουτ᾽, 
βκτ, νήμ- αν. ὁμίχλη ΟΟΒυὶσ. τσία Τάϊῃ. πισἰὰ “ορ᾽, ναίν 
(0]. ραύν 58) ᾿πιλη᾿: [ω4[. οἷν, ΟΟΙν, 2ογ, πάρ. ᾿μῖ-γ0-8. 

ἴῃ Ηρ αἀογδη, π6 Ἱπᾶρ΄. ἀπά Ῥυίη. αἰ δγιηδηΐο ἡ ὈθοδῖηΘ 

ἐ ἰτουσ [μ6 ἰπβαθποο οὗ ἃ [0] ίηρ α, 6 οΥ ὁ (ορ. [τἴ88). ΟΗῈ6. 

ιοερϑαὶ ᾿Πδηρο᾽ : Παίοι ἐρίϑϑοὶ Ο.106]. υταὶ μδηρθ᾽, ργίτα. αθγιη. 
δίθπιῃ Ἡμίχϑία-, μαΐ. οἷος υἱο-ὅ8 ὉΠδηροι, Οτ. «ξείκω Ὑ]6Ι4᾽. 
ἰεροϊδη ἴἴο Ἰἰοἶκ : Αρβ8. Πσσοαη “ἴο ἸοἸκ᾽, ατ. λιχνεύω ἋἹ οἷς, {06 

πδη : Θοίδ. ναΐν. 1το0886 Ἵ Κπον᾽: Θοίἢ. οἶβδα Ἵ κπον᾽, ρτϑί. οὗ 
ΟΗΟ. «σἰχγαη Θοίῃ. ροἱΐαη “ἴο Κπον, Τὸ {Π18 τὰ]6 {ΠΟ ΓΘ δγΘ ἃ 
ΠΌΠΟΙ οὗ δχοθρίϊομβ οὗ ὙΒΙΟΝ 801ὴ6 ἃγθ αἰ ἤου]ξ ἰο οχρ]αδίη. 

ἴ πᾶν Ὀ6 δϑϑυπιοὰ ἰπαί ἔποῪ πᾶῦθ δυϑθῃ {πΓΟῸΡἢ [ὉΓΠ)- 

ἀϑδοοία 0ῃ., Θ. ρ΄. ἰῃ -Σίσαη 'ρυ] θὰ ἰοροίμοσ᾽ ΕΥ̓ ἐἢ6 8:46 οΥ̓͂ ργοί. 
Ῥ]. δίφιιηι ορί. σίσὶ ἔγομῃι γέ, "αἀοἰζ- μον", δῃά ἴῃ ερίϑϑα (ΞΞ: ιρ688α) 

Ὀγ {π6 8146 οὐὗὨ τοἰβϑω, ιοἰϑ8ῖ, Ομ. Ῥαυ} 8 αγίϊοῖθ ἰῃὰ Ῥδὺ] δπὰ 

Βιδυηθ 8 Βοίίγ. ΥἹ 82 Ηἢ 

Βοτα. ϑοπὶθ βοβοίασβ δϑβαμιθ ἰμαὶ ἦ, ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ ρτὶπι. ἰογιη8 10) 
Ῥεδδοὰ ἱπίο Ἅα {βγοῦ ἢ (Π0 ἰηθυσηοο οὗ 8ὴ ἃ ΟΥ Ο οἵ (Π6 70] ΟΡ 801180]6, 
6. Κ΄ ἴῃ ΟΗΟ. ιρελδβαϊ. Τμο ἀπῆου 168, ΒΟΎΤΟΥΘΥΙ, ορροδβοᾶ ἴο {πὶ8 ΠΘΟΥΥ͂ 

Βρ6πι| (0 πιὸ ζγοδίου ἐπδη [Π086 ργθδθηξθα ὈΥ [πὸ ΠΥροίποβὶβ σίνθη ΘΌΟΥΘ. 

8 8868. Βα] ἐϊ6-Β᾽]ανοηΐο. 110}. ρὲ ζἰ8 (σοι. ρὲζὶο) ΟΙΒυὶρ. 

γα “ριτοπ᾿ : [μαἱ. ρίς, Θ΄. πίσσα (ἴολ ὅπικεα, 8. 489) ᾿ρί οι, 

μι. ἐπιρὰ (ργοί. ἰξρα) Ἱ βιιο κ᾽ (ἀπίν.), ΟΙΒυὶρ. ρυἐεϊμᾳ ἴτγοτῃ 

λῆρμᾳ (8 545) Ἵ ϑείοὶς ἔο, τϑιιδίη παηρίηρ᾽: ΒΚ. ἰῴηῃράϊΐ ὭθΘ 

ΠΏΘΑΓΘ᾽, Οτ. λίπος (πθα..) “α΄, 1108. ἀοθοίηδ 'τἰρῃς Βαπά᾽, 

ΟΒαὶρ. ἀοϑτηϊ ᾿ἀοχίον: 51ῦρ. αάκξῥίμα- ᾿'ἀοχίοτ, [Γἰ(8. ἐγή-ϑὸ, 

ΟΒυΐρ. ἐγγεομ: 85|κν. ἐγίεδή, αὐ. τρι-σί, Ἰοο. Ρ]. ἔγοτῃ ἐγί- γθο᾽, 
8: 



80 Ιπᾶρ. ὦ ἰὰ Βα! 6-8]ανοπίο. 8 86. 
---ΠΠΠ.-Π-ΠΠὖ΄ὖ..--τΠρρΠΠΠπ““ὖὃἷ.ΌῸὃἝὁΘὁΘὁΘὁΘΘΘΘω᾽᾽᾽΄..-.-᾽ . -»-.......-.. --ὄ 

Ιῃ οὔθ ρογίΐοη οὗ ἰπ0 118 ηῖδη ἀἰδ᾽θοίβ ἡ 18 δ (86 
Ῥγθδθηΐ ἀΑΥ͂ ΡΟ πουπορα ὙΘΥΥ͂ ΟΡΘΠ; ὮΘΠ6Θ 8ι0}} ἔγθαιιθηΐ ΒΡ6]]}1πρ8 

88 ἰοραι ἴθρο -- ραὰ ἧρο 1. πὰ 8. Ρ6178. βίηρ. ρτγοὶ. οὗ ἐφηιρὼ. 

ΒΙἊανοηΐο ἢ τηυθύ, ΔἸΓΟΔΑΥ ἴῃ ῥτῖμη. ὅ']αυ., πᾶῦθ ὈΘΘη ἃ 

τοἀυορα βουπά, νΙ ἃ 408] }Υ ΔΡΡΓΟΔΟΒίηρ 6. 

Ιὰ Μοάθγῃ ϑιαυοηῖο ἀθυθιοριηθηίθ ἢ Ὀθοδιηθ ἃ {0}} τνονοὶ 

ἴῃ οἰοβοὰ 801140]68 (ϑι ἢ 80114 0168 οξθῃ ἀγόβϑθ ἱπγουρἢ 86 [Δ}]Ππρ’ 
ουΐ οὗ δῃ τ οὐ ἅἄ ἰῃ ἐπθ [Ὁ] ονίηρ 580114016), Ει89. 6, βοῦν. α: 

6. ᾧ. Βυβ8. ἀοή ὅοῦνυ. ἀαη -Ξῷὸό Ο.Βυ]ρ. ἀπὲ ᾿ἀαγ᾽,; Βα88. ὄεεῖ 

δοῦν. ἐαϑὲ -- ὁ᾿α ΟΒυ]ρ. ὀγβέγ οπουν, Οα ἐδ οὐμοῦ Ἰαπᾶ ἤμπαὶὶ 

88 ἃ βοῃϑηίδὶ ὑοῦ] αἰϑαρρθαγθὰ 1ῃ ΘΥΘΙΎ 6886: 6. ρ. Ε88. 

ϑουνυ. ἄαθὶ τὸ ΟΒυ]ρ. ἀα-η Τα. ἀδ- "ἢ Ἱ σῖνο (Βαϊὶ.-8]6ν. 

οΥἱρίηδὶ ἔογια ᾿αδάνι ἴτοια τὲ. 4ἀὅ-, αὐ. δίδωμι, ὃ 547). Μοαϊαὶῖ 

8180, 88 8 Γ]6,) ἀἰθϑαρρθαγθα 'ἴπ ὀρθῇ 801]80]68, 6. 5. Ευβ8. υάουά 

Ξ-ο ΟΒυϊρ. υἵάοσα ἱπϊάον᾽; ὅϑοῦν. ἀπὲ τὸ Ο.Βυ]ρ. ἀἴη-6 σοθῃ. βἰπρ. 
οὗ αἴκ- ἰάαγ. ΑΙ] ἴπθ8θ τηοαϊβοβίϊοηβ οδὰ 6 ἰταοθὰ 886 ἴδ 
Ὁδοῖς 88 {π6 ρογϊοά οὗ ΟἹΪὰ ΟἸμυγοῖ ϑ᾽ανοηῖο. Οὐ (Π6 ὁπ μϑπᾶ 

ἐΠΘΥ [ΟἸἸΟῪ ἔγομπη βοὴ ἀοιὉ]Θ 8ρ6}} 1 πρ8 88 ἐγεοϊὶ ἰγζοί, ρᾳίοηιξ 

ρᾳίεηεξ (ἰπδὲγ. βδἰηρ.), ρᾳίεολδ ἃ ρᾳίελἃἪ Ἰοο. Ρ]. ἔγοτηι ρμᾳίξ σαν", 

ἀεὶ αἀἸηὶ ᾿ἀαγ᾽, εδϑὶ οὐδὲ ᾿Θπεϊγο᾽, ἰευϊ ἰτοῖ Ἴϊοπ᾽ --- [Π686 ἔΌτπΙΒ ο8ἢ 
ΟἿΪΥ ὍΘ υπαογϑίοοα ὈΥ̓͂ ΔΒΒΌΠΙΙΗρ' ὑπαὶ ἰΠ6 ἢπαὶ - ἂἀπὰ -ἄ 6 γ6 

ὯῸ ἸΟΘῸΡ ΒΥ] Ὀϊο (Ὀδοοδυθο 6 ἀἰά ηοΐ ὈδοΟπιθ ἵἴ 6. Κ. ἴῃ ρᾳέξέηι 

Τηδίγ. 91.}}} -- οὐ π0 οΟἵμοῦ δδπᾶ ἔγοπι βοῇ ἀου]θ 806] πρ8 

88 συϑὲ εἰδὲ ζό6η. ᾿νἱοὶ (ορ. 5Κυ. υἱδ- ᾿Ὁ]8η᾽, ρϑβαέϊ ρἴβαξἑ “ἴο στὶίο᾽ (ορ. 
ϑκν. ρμὲἐ- ᾿αἀογι", τὲ. ρεὶζ- σαὶ, οαἑ ουἱ. ΤΏΘ 8β6πι6 ἰατγα Βο]ά 
ἴον ἵ ἴὰ ἰῃ8 οομηδὶπδίϊοηβ ἵν, ἵ, ἵγ ἔγοιι [παρ᾿ ῳ΄, ιν, ΤΥ 
(ἕξὰ 952. 808). Ἐ. γρ. ργϑβ. ΟΒυὶρ. "ννἵπᾳ Ἱ ργϑββ, ἰγοδὰ ὑπ 6. 

ἔοοῦύ: 1}. νενὰ Ὡ ἰγϑϑδά᾽, οΥἱσὶπαὶ ἔοσα νην κὖ, τὲ. μισης ; ἰἤθποθ 
Βυδα. ινη. ΟἿΒαυὶς. πνιϊηέοα Ῥυίβοῃ᾽ ἔγοιῃ ἐϊνηῖμα ᾿ἰδασκ᾽, δὰ]. ἐὸ 
ἔνα ᾿ἀαγκηθϑθ ἔσο -ἃ τί. ἑεε- : ἰοηοο Βαθ5. δῃὰ αἷβὸ 

αἰγτοδὰγ ΟἽ Βαυὶχ. ἐδσιημίοα. ΟΒυὶσ. ἔνγᾳ ὍῬϑσο᾽ οτὶρὶπαὶ ἔοστῃ Ἐἰγγ-ἄνη, 

1θηο9 Ἐμπ55. ἐγμ. ΤἸΤῈ6 δηδιοροὺβ ττοαϊηθηὶ οὗ ἅ 8 ὅ2 ΤρᾶῪ 680 
Ὅθ οοπμρατοὰ σπΊ ἔπ696 τηοαϊδολίϊομβ οὗἉ ἵ. 

1) ΟἿ. αἰϑο δ0ὸ δρϑ])ϊησθ δὲ ἰευῆο (ἰ. δ. ἰσοζο) ἔος Ππσῶζο Ἴονο, ἔδοῖ}]ο" 
«ὃ 59. 



ἃ 36--31. Ρυἰπιϊἐϊνο πάρ. ἢ. ὌΧΙ 

ἔ Ὀρέοτο 7 ὈΘοΔΠΘ ἡὶ ἰῃ {π6 ροτϊοᾶ οὗ ΟἹ]α Οδυγοῦ ϑ] αγοηΐο. 

»ηἼ)α-:ηΐ ἀπ ργί)α-τηἴ Ἴογο, 'ἱσοοά 1}: 5Κε. ργῖψά- ἀθατγ᾽, αοἰῃ. 
ἤνύδη 'ἴο Ἰονο᾽, Ιπᾶρ. δα]. Ἐργῖϊό- ᾿άθαν. θη. Ρ]. ἐγ. 77 δηὰ ἐγ 171: 

111}, ἐγ) “τϊατα᾽, Υ ἰὰ πὸ δοπιδίηδίϊοη -77- ἔγοτα [πάρ΄ «-οἰ- (8. 68) 
ποσί ἐπ βδιηθ ἰγοαίηθηί, 6. ρ. υγήαᾳ ϑδῃα υἱᾳ τῷΕξο 11}. 

οοὐὰ Ἱ ἴαγῃ, πιηά᾿, ϑ!εν. υάγαηιϊ, ΤἸπᾶρ. "μόϊδ. ΤῊΘ οἰδηρο οὐ ἅ 

ἰοὸ ΨΚ Ὀοΐοτο 7 ψοηΐ Ρ8γ8}161] ἰο {πὶ8 τηοάϊβορίίοη, 6. ρ, αοὐνὶ)ϊ 

δι ἀογ)ὲ ἼὯ6 ροοά τηδη᾿ (δ 84). 

Βοὰ. ἴἷπ [πὸ ΖοΤΑΡΠΟΒ ζΟΒΡΟΙ ἡ γθαῦθηΥ 18 ἤουπα ἴον ἵ Ὀοίοτο 
δ0η-ρ6 δὶ 8] σόν6}8: 6. ᾧ. υὔάουα 'πιάον᾽, ΟΡ. 8 252 τϑῃ). δηὰ 8 806 τοηι. 

πάρ. 7. 

8 87. πὰρ. ᾿αἴ-0-8 Ἰἰνιηρ᾽: ΒΙκν, 77υά-8, Τα. υἷυο-8, Τλιἢ. 
ψύσα-8. ΟΙΒυ]ρ. ξέοά. ἸΤηᾶρ. Ἔρῖτμο-, Ἐρίειθη-: δεν. ρί-υαη- '8πο}- 

ἰϊηρ (φατέϊο.), ρίυμπιρ, 1αἰ, Θ΄. πῖ-(.)ο-ς πέ(γ)ων ἙῬαΐ, ρΙυπρ. 
[πὰρ ἤοξεηιθη-: 5Κν, 8ϊ:-πιάρη- ᾿Ῥαγθηρ οὗὨ [6 μιδὶν ὁπ {Π6 ἴορΡ οὗ 
(δ06 Βοδᾶ᾽, Οτ. ἑπμᾶάς (βέ. ἔσμαν-τ-)ὺ 'ὰ ἰϑδίμθσῃ βέγβρ, τοίῃ', 
ἐςμον-ιά ὙΟῸΡΘ οὗ ἃ ἀγαν-ν6}}, Ο.166]. 987-016 8ϊ-ηη 'οογᾶ, τορθ᾽. 

Νοιηΐηδὶ δυΐῆχ-ἴογμι [παρ΄ -ἴ- : ΚΚυ, παρέ ᾿ἀδαυρμίον, στδηά- 
ἀδλυρηίοτ᾽, υἱαέδξ ᾿ἰδυῖα᾽, Τιαἰ. υἱο-ίγ-ῖ-6.8, αοἴι. γε 7)σηα! ᾿ἔδτη816- 
(ποπά᾽ ἔτομι ῥσίπι. αἀθτιηδηῖς γ σηα- (8 660, 2), 11. οὐκεωϑδὶ 

ΟΒυὶρ. οἰδδλίδε ἔγοτη ρῥγίτα. Βα] 8]αν. Ἦριμϑξ (88. 808, 664), 
ἴεπι, ρατγέϊοῖρ. ρῥγοί. δοί. οὗ 1ἱζἢ. οοδα Ο,Βυ]ρ. οἱόξᾳ Ἵ ἀγα, 
Ρ0}}} (τί. μοί"). Νοιμῖμαὶ βυἔχ -7η0-, ἴοΥυπιπρ δα] 6 οὐ 768 
ἀρηποΐϊηρ ΟΥΡῚΠ ΟΥ̓ τηδίουϊα] : [.4΄. παθά-τηιι-8, αοἴῃ. σάϊῥο1}.8 

Δ᾽, 1,41. δι-ξζημ-8, ΟΙΒΌ]Ρ. 8υ-ἰπ ῬΙΡ 8, Θοίμ, 8υ-οὐη (μθαΐ.) 
ἃ ΡΙρ᾽ (ορ. σάϊοῖν ποι.  γουηρ ι6-δοαι᾽), Οτ. κορακεῖνο-ς ἃ 

Τοῦρ ΤαΥΘη᾽. [πάᾶρ΄. -Σ ἐπθ οπάϊηρ οἵ {πΠ06 Νοιιμ. ἀδο. ἀπ8] οὗ 

ἐρδίοιηβ : 5ΞΚυ. ράϊξ ἰο ποπι. βίπρ. ράϊἠ- τιαβέοτ᾽, Οὗἶν. γαϊέ, (οτὶ- 

δ᾽π4] ἕοσπι ἤμῶέ) ἰο ποιη. βίῃρ. ,αὐ (οτ ρῖπαὶ ἔοστα ἐμαί -8) Ῥοοί᾽, 
[π|. πακῆδ Ο.ΒΌΙρ. ποδίὲ (ρεῖπι, Βα] 16-51αν. Ἐποζέξ, 8 664, 8) ἰο 

Π0ΠΊ, δίηρ. 911}. παζί)-8. ΟΟΒυ]ρ. ποδὴῆ ᾿πἰρῦ, Ὑ θα ἴοσγπι οὗ 
ἴμ6 ορίδειϊινο δυἱῆἔχ -ἴ- : ΒΚτ, ανίξεξεηιάϊέ 1. Ῥοτβ. γὶ]. Μ|Ιά. οἵ 

ἀνξξ- γε Ἵ μαΐο᾽, α΄. εἰδεῖμεεν ἔγοτη δεἰδεσ-ῖ-μεν ἴἰο ηδεα Ἱ Κηον᾽ 
ἴτοπι ᾿η-ειδ-εσ-α, 1ιαἴ. 8-:-ημ8, οἴῃ. οἱϊτοίτηια τε Τιαί. υοἱοζοηλι8, 





ξ 41-- 44. πάρ. τ ἴπ ΟἿτ. Θοσπι. Β41{.-8]αν. 39 

ΤΟ αὶ 'ἰπ 89 τ ΌΥ. δπὰ 80. νογαβ 817. 8η4 Ὀ1ΥῈ8Β. ᾿ἰτηὰ 

(φαοίοά ΔΌΟΥΘ) 18 ἰο ὈΘ ῬΤΟΠΟΙ ΠΟΘ Ἰοηρ. ΤῊΪΒ αὐδη  ν οδῃ Ὀ6 

ἀἰγθοιῚ Υ ργονϑᾶ ἴῃ ΤΡ. ΡΘυϑπἑ πὰ ρου ϑηϊλέγνι, . 6. ρου βητημε 

(δ 28) 'ργθοδιγῖηοι, ἄθροῃ. 8. βπρ. ἱπρΘΓ. ἔγοη 8. Ὑθ 708] βίθχῃ 
μεν 8ηἴ-, οΡ. 1μεΐ, ηεγο. Τὸ 8180 190] ονγβ ἔγοπι (Π6 8ρ6]]1πρ' οἱ (οῃ 

(4 0168 'η 1,αὐη ΔΙΡΒδ 60) ἰῃ 86ὲ Ὀοϑ146 817 8ὲ τα 1,δἱ. 8718, ἰπ υὉθὲγῸ 

δοδίὰθ οἱγοὸ ἱσίτοβ (ορ. 5Κν. υἱγά-8 8 88), ῬΓΟΌΔΌΪΥ 4180 πῃ ρθ),8-6ὲ 

δεϑι46 μογϑ.ὲ ᾿αυἹα᾽, (η6 οπαϊηρ οὗ ψῃΐοὴ ᾿Ὰ8Β ἃ ἀθιμοῃβίσδεῖνθ 

ΡΔΠΠΟ]6 ΘΟΥΓΟΒρομάϊηρ ἴὸ (ῃ9 -ἰ ἴῃ τ. οὐτοσ-. ΤὨΐ8 Βρϑ!]ηρ 
εἰ ἰϑ [0 Ὀ6 Ῥυΐ οἢ ἃ |{κ ἔοοίπρ τὶ (Π6 δὲ 1 [μα[. οοῖυο8 δηὰ 

8. Π}}18. ΟΤΤὴ8 (866 8.006), Πα Ροϊπίβ ἴο 80 ΟΡΘἢ ῬΓΟΠῈΠΟΙΘ ΟΠ 

οἵ (Ὡ8 17, ὙΠῸ 88π|0ὸ αὐ δ] οἵἨ Ἀ{Π6 Τ-ϑουπὰ [0] ον ἴῸγ Οβοδῃ 

ἔγοπι ἔα814 ᾿ζογϑί, ϑββοί᾽ (ορί. οὗ (86 8-δογῖϑί, ορ. ϑ8ϑ:,κῦ. 8, βίπρ. 

4. νᾳ-8-:ἰ4 ἴτγοῃη γριαπ- ὩΠΙ1κ᾽),), ἀββαπιπρ ἐμαί (ῃ6 γονοὶ 

ἴῃ [86 οηἀ 580]140]0 δὰ πού ὈΘΟη βῃογίθῃθα δηᾶὰ {Πθῃ ὈΘΟΟΙῊΘ ί. 
8 42. ΟἹἀ Ττῖβῃ. ἰξ γὴν. ἐἶηῦ ὍΟΪΟΥ, Βριθπάοσ: [, 8. 

ἤσογ. Τὰ 18 1688 οϑγίϑίῃ ὑπαὶ ἐπ Σ ἴῃ ογε μια 'ϑιηδχ' τξϑ ἱπάρ. ξ: 

ϑδκν, ἐγ:πά-εἰ Ὅυγϑφ.. 

Εογ 186 ἰγοαϊπηθηΐ οὗ Σ ἴῃ υπδοοθηΐθα βυ]] Δ Ὁ108 866 88 618. 

684. 657, 2. 6. 

8 43. ἀδθτηϑηΐο. Οοἢ. 8}6ὲ7γ8 (8(. 8ἰοὶ-γα-) Οϑαχ. 8[ῖν 

0166]. εκῖγν Ὁ]6αν, Ὀγρεν,, ρεῖη. αόρι. ἤϑζῖ-γα-, γοϊδίθα ἰο Οἵ. 

σχιᾷ ΒΗΘ ΟΥ (0 [,αὐ. ἀξ-80ῖ.805 Ἵ πἰμάγανν, ἀθραγὲ ἴσοι. 

ΘΟ". “γηεἰά)απ ο Ββραγο᾽, ΟΗΟ. υγζέομ ἵἴο ἔοθίθυ, ρβιωρογ᾽, Ο.166]. 

ἡγῖδα ἴο δἄάοτγῃ, ἀθοογαίθ᾽: ορ. ὅν. ργγεά-8 ᾿άθαγ, ρ]θαβοᾶ, ἴογ- 

[0], βα ϊϑβοά᾽, Οαοἱῇ. 9υ-οὁἱη. ΟΗ6. ΟΚ. 8. Αγϑ8. 8ϑιοῖη Ο.]66]. ϑδυζῃ 

Ῥίρ: ΟΒυϊρᾳ. ευ-ἰ πὰ Τα. 8μι-ἴηιι-8 ᾿ῬΙ 5 8. (84].), ὈθΘ]οηρίπρ ἰο 8 
Ρἷρ΄. 1. Ρϑγϑ. ρ}. ορὲ. ρῆ. ἀ οἰ. οδϑεοίσια ΟΗΟ. τρᾶγ-ῖ-ηι Οὐϑαχ. 

τᾶγ-ῖ-, Ο.106]. φωγεῖτηι 6 τηῖρῃξ Ὀθ᾽: ορ. 5ΞΚτ. 8. βίπρ. ορί. ΡΥ. 
π]4. σαυγχί-τεἰά, (ἴτοτη σαγίς). 

τ τηυϑὲ Ὀ6 οΟὈβογυθα {παὺ δὲ 'π οἴῃ. ᾽να ΥΒ βίρηϊῆθθ ἐῃθ 
ποπορδίδμοηρ ᾧ (δ 25). 

8 44. Βα] 16- δ᾽] νοῦϊο. 1118. υὐ οὶ ΟΟΒα]ρ. οἱοίἑ Ἴο 

πιπὰ, ἑαγη᾿ : ατ. ἐετές 'ψ!Πονν, Βα] χ᾽ ἔν. Ἀδιστεᾶ, Τὰ ἀργηὼ 
(ἀπ4}} ᾿ετυῖπδ᾽ : 1,δἱ ὅτηξ. Ο.Βυ]ρ. σγίνα ᾿Ἰηδπο᾽ : ΒΞΙκν, σγῖυά- 'παρθ᾽. 

ΟΌΒοτυθ ὑμπαὺ ψ 18 {ῃ6 110}. ΒΥ1η00]. ἴον ᾧ (δ 2θ). 

ΜΝ». 



40 Ῥγῖπι. πάρ. ὦ. πὰρ. “ ἴῃ Ατ. Ασπιθῃ. 8 45-- 47. 

πὰρ. τ. 

8 46.Ἡ. πάρ. ᾿7μα-ότηι 'γοϊκο᾽ : δῦ, ψησάτηι, Θτ. ζυγό-ν, 

1,αἱ. 7μσιτηι, αοίμ. ἡμά, ΟΟΒυ]ρ. ἴσο ἔν. ῶσο. Ἰπᾶρ. σψϑακ 

ϑἰθιηξονση ἤζμ-η- 'ἀορ᾽ (βίγοηρ; βἰθιηΐοση ἤζμτ-οη-, β5[κῦ. δοο. βἰηρ. 
ἐνάπ-αη)}: 8ΚΥ. βσϑῃ. βἰπρ. ἐώ-η-αϑ, ασ. βϑῃ. βϑίῃρ. κυ-ν-ός, ΟΟΟΥμ τίς 

; ἔν, 

1,Αἱ. 



ξ 41--49. [πάρ ἷἰπ ατοοὶς ἀπά [ἰ4]16. 41 

“ἴῃ ΠΟΠ-Βη8] 80118108 γχὰ8 ἀγτορρθα: ἀδϑέθγ βθῃ. οἵἨ ἀἀμϑέγ, 

ὁγον ὅθι: οὗ 8μγδ, σοὺ 8γδόηι  οἰθαπ, Οὗ. 8 682. 

8 48. τορος. κλυ-τό-ς ᾿οοἸο ταίοα᾽: β,]κγ. ἐγμτἐά-8 Ἡθατά, 

οοἰουταίοα᾽, [,6ἱ. ἐπ-οἰμείμ-8, ΟΟἿν. οεἱοίῃ ἔτοα Ἔοϊμ-ἰ0-8 (ξ 50) 

«εἰθυτα θα, ΟΗΟ. Ηἰμα-γτοῦ, ΗΠΪμά-οἱ Ηἱοί-παγὶ (δ 81). ὑπεὶρ 

ὑπὲρ Ὁγοτ: 5Ξ,Κκν. μράγἱ 'δῦονθ, οὐδ᾽, [,αἱ. 8-Ἡρ0Υ, οἴῃ. μίαν 

ὉΥο, ἾΝΘΔΚ ργϑδβθῃῤ βυ ῆχ -η.- ἴῃ τά-νυ-ται: β|κν. ἐα-πι- δ, ἴντα 

τοοὶ ἐδ.» ᾿δίτοίομ᾽, 1.8... ηεΐ-πιρῦ. 

ἴῃ ρῥγίπι. ΟἿ. δπὰ ῬγΟΌΘΌΪΥ 8180 ἴου 800 {ϊπ|0 δίϊζοι (ἢ 
ἰηἰτοἀποίίοπ οὗἨ (ῃθ Ἰοίίου Υ, Ὁ 88 Βρόκθῃ ὉΥ 811] ασθοῖβ. Αὐ 

Δ ΘΑΡΙΥ ῬΟΓΙΟα ὁπ6 ρϑτὶ οὗἉ {Π6 ἀϊα]οοίβ ομδηρϑθα μ ἱπίο ὦ ψ θοῦ 

ἴθ ἰδ οἰγιϑεϊαη οὰ ΜῪΛΡῚ ἔυγίμον ομδηροά ἱπίο ὁ. Ἀποίβου 

ρατί, (868 Βωοίδηβ, [ΘοΟμΐδη8, 8π4 ῬΓΟΌΔΌΪΥ 8180 ἐπ Αὐοδ" 

ἀϊδπβ, ΟΥ̓ρυϊδῃβ, ῬδιρὮΥ]18η8, ΟἸΔ] οἰ ἀδηθ 8δηἃ 12608Ὀ͵8}8, 

τοί πο ᾿ς ἀπὲ} [84 ἰηΐο ἰϑέου θα] ἐϊπιθ8, 6. ρ. Βαοί. λιγουρό-ς 

(ου ΞΞ ἃ) -Ξ- Αἰξ. λιγυρό-ς. ΜοΑΆΜὮ]6 ἐμ νόνοὶ ὦ ἴῃ Βωοί. 

Ὁβθογποηὲ ἃ τηοα!δπολίοη ὙΒΙΟΝ οαηποί Ὀ6 μΓΘΟΙΒΟΙΥ ἀσβηθα, 

Δἴϊου τ, θ, δὶ ν, λ, 88 'ἴ8β 866 ὈΥ {Π6 Βρ6]]}πρ' ἐου ἰηβϑίοαα οἵὨ ου, 

6, ζ. Πολιού-ξενος τ-ΞΞ Αἰΐ. Πολύ-ξενος; ορ. Ο8ο. ἦμ τξῷξες τὴ ὃ 49. 

ΤῊΘ ϑρίγίξιιθ αβροὺῦ ἴῃ ὕδωρ (ΒΥ. καάη- ἱπαΐου), ὕπο ὕπερ 

(Κν. ώρα ὡραγῇ οἷο. βθϑῖὴβ ἰὸ Ῥοϊηΐ ἰὸ ἃ ὑγδηβί (9 ἔτοπι 1118] 
“- ἴ0 ἐμ ἴῃ Ργίῃ. Θσθοὶ. Ορ. ὑμεῖς : βῖκν. χωξηια-. 16 8. ποῖ 

ἱπρτο 8016 ἐμαύ υ Ὀδοδῖηθ ἐ ἐπγοῦρὴ [Π6 αἰθδὶ πη] αὐΐηρ ἰμβαθηο6 

οὗ ἃ [Ὁ] ον νυ, 88 πινυτό-ς ἔτοιῃ ἔπυ-νυ-τό-ς, δϑν. ρμ-πά-ηνὶ 

Ἱ εἰθαῃ, οἰθαγ υφ᾿. 

8 40. 4116. [.8ὲ. γδγο- (ποτ. τα δογ) {Ππλῦτ. ταὔγο- τϑᾶ᾿: 

δικν. γμαλίγά-8 ατ. ἐρυθρό-ς ΟΙΒυ]ρ. γδαγ τοά᾽, 1,δι. ἀμ ΤΠ ν. 
που. ἔυνα Ἑνο᾽: ΞΚν. νοᾶ. ἀμυά αν. δύω ὕπο. Οδβο. ρῃ-Κὶο- 

ΡοΙς. Μαγθ. ρμ-οἶο- ἱδοη [,8[. ρμ-ΐμ-8 ὍΟΥ᾽: βΚκγ. ρμ-ἐγά-8 'βοι.. 

Ιῃ 1,αξη, Ὀοίοτο 160 1818 δὰ ρϑύμαρ8 8180 Ὀθἕοτο ἰ, 8 ἔγθαιθηΐ 

βοπη, ᾿γίπρ Ὀοίγθθη ἡ ὑπὰ ἑ, τηϑᾶθ ἰἰ8 ἀρΡρΘΆγϑῃοθ [Ὁ ἱπᾶρ΄. τ. 

ἰδεῖ, οἸάον ἰμδοῖ: βϑκν. ἰμδὲ- “ἴο ἴδ6] ἃ βέγουρ ἀθϑῖγθ., ἤηιι,-8 ηλμιτ-Ήι, 

ῬΙΟΌΘΌΙΪΥ τοϊαίθα ἰο αν. θύ-μο-ν. ἰΐηιρα (᾿ηιρί 4Μι8), οἹἀ6 ν᾽ ἔογαι 



42 Ιπᾶὰρ. ὦ ἰπ 161160 ἀδπὰ Ο.Ἷν. 8 40---50. 

ἱμηῖρα ἴο Ο86. Ὠ᾿ απ ρδΐ8 ΝΥΠΙΡἢἶ8᾽, ργῖτ. Τία] 16 ἐάμηιρᾶ- 1). ΤῊΘ 

τοίου Ὀθύνθθηῃ ϑέήμα βέῖυα ἀπα ατγ. ὕλῃ ἰβ ἀποουίαϊῃ (οΡ. Οϑὲο 

Μουρῆ. ὕ]ηΐ. ΤΥ 1568 ἢ,, Υ΄. Μογονῦ Κυμηΐβ Ζίβοηγν. ΧΧΎΠΪΙΠ 168 ἢ). 

ΤῊ ὁ ΟΟΟΌΥΒ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οὐὔθηῃ [Ὁ (Π60 -(- οὗ τε(μ-)ϑίθιηβ, 6. δ. 

ἰαογί-ηια, οἷο ̓ ἔογπι ἰαογι-ηια, ἰαςὶ-διι8 πιο τδμι5 ἤμοξεσα σιι8 πιαρῖ- 

7,εβέιι5 Ὀθϑ146 ἰασμεδιι8 Ἰπαρμμ-  6ϑέμ8. ΟΟἸΙΏΡΑΓΘ (μ6 ομδηρο οὗ α 

ἴο {ῃ6 881π|6 τ: ἐπϑοαπὰ (ὃ 917) ἴῃ υμϑοοθηίθα 801] Ὁ]68 Ὀθέογθ 

[Π6 8816 ΘΟΠΒΟΠΔΗΐ8. 

Π πὶ. 1 π88 Ὀθοη οοπ]οοϊυγοά (ΟΒ ΠΟΥ͂ ἴῃ (ῃ6 δῦονθ παπιοὰ ποῦ 
Ῥαροβ 125, 158) πὶ (η6 ὦ ἴῃ ἐϊδεοί, πηιμβ, ζέμιρα, 8ἐἴπα ΥΟΒ6 ἔγοπι " 

ῬΒΟΠΘΙΪΟΔΙΥ͂ ΟἸΪΥ ἰπ υπδοοθηϊθά 8018 0108, ἰπ 800} οομἰ παίϊοπΒ 68 φιΐ 
ἱεεδεί, οὀμϊμδοί, ἐι ἔμ (οΡ. εἰ οὖ ἴτοτι Ῥέη 8ἰοοῦ). Βυΐ βῃουϊᾷ ποὺ [πο ἰβίοτνὶ- 

68] γοϊαϊίϊοη οὗὨ Ἰοοδογίαίοηι ἰεῖδογ ἴο Ο8ο. άγνένγοίβ Ἰμθονὶ᾽ ΕΔ]}186. ἰοδονγία 

“Ιθοτίδ᾽ Ὀ6 Βυο ἐπαὶ ἰπ 1[μαἱ. πομὃ- (ΞΞ ρῥυίπι. 1{8}16 πἰομ7-. 8 θ5 Ραμ 52) {9 

ΘΟΠΒοηδϑηΐ81] ἢ Ὀθοίογθο ὅ υπάογπθηῦ ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ [06 Β8π|0Ὸ ΟἸϑηβῸ 88 ἐπθ 

δοηδηΐίαὶ ιε οὗ ἰμδοί, 80 ἐπᾶὶ δίομο ἢγβὲέ Ὀθοδπθ Ἰἰϊοΐδ, ἔπθ ἰοφὸ, δπὰ δ δι} 

δ- Τπ (Πδὺ ο4860 {π9 οἴδηρο οἵ ἱμδοί (ἢ ᾿ὸ ἴῃ ἴΠ6 οἰϊοῖῦ δοοοπίθα 8γ}180]6) 

ἴο {δεῖ οου]ὰ βοδγοθὶῦ ὈΘ0 ᾳυθδβιϊοποα, ΕὟΡ [Π6 οἤδηρθ οὗ ἰοοῦ- ἴἰο {ξ2- ον. 
8 81 τοῦι. 2. 1 οδηποὶ ΓΟΒΟΪγΘ ἰο βοραγαίθ [,μ8[. ἰϊδεγρ ᾿δογία ἴτοτη Οβο. 

1ἀγήτοίβ δπὰ Ε]180. ἰοΐεγία, αἰ που 1 ἀο ποΐ ἔα} ἴο γϑοορῃΐβο (86 

ΟΥ̓ΘΡ ΠΟΙ πη; αἰ βου} 1168 10. ργθβϑηΐ ἐμ θη 80] γ 68 (8. δ η 6] βοὴ ἰπ 6} 8 
114]. Βιυά. 4, 166 4). 

ΤῊΘ Βρ6 Πρ; ἢ ὁ Βῃονβ ὑΠδὲ τὸ ἴῃ ΤΠ γ. ἢ8Δ4, πῃ οογίϑ! ἢ 68.868 

ΟΥ ΘΥΘΓΥΠΘΓΘ, 80 ΟΡΘΠ ϑουπά: 80ραηλ ᾿ΒΌΡρϑΠπ,, ΒΡ ᾽ Πδ π᾿, 8010 
ΒΌΤΩ Π11π|᾿, ἐγ ὁ ̓ τιθαπ. ΕῸΥ ΤὐιῦΓ. ἐ- ἔγοπὶ ἐπ: 866 ὃ 188. 

Ιῃ Οβο., τε δἴξον ὦ, ἐ, π, 8 υπάδγνοηξ ἃ οἴδηρθο ΜΘ Ὑγ88 

γΘργθϑθηίθα ὃΥ ἰὰᾳ. ὨΙΊατρδίβ ΝΥΙΡΙΒ᾽, [μ6[. ἐμπῖρα (Βθ6 ἀθον6): 

Θἧτἰ αν ἃ πὰ Ὀ6Β146 οὐξιαι Ῥϑουπίατη᾽ (βυΐῆχ -μ(μ6)4-). εἰ αττ “αγγὶπι᾽ 

(4 Ὀοιτονοὰ ποτὰ ἢ). ΝΙαπΒ᾽618 Νιυμσδιηις σθῃ. ᾿ΝαΠπιϊδι1,, ἴο 

1,0. πιηηόνιι8. ϑ΄᾽α {118 ᾿ϑαϊαθ, ΟΡ. Βαοῖ. ἰου Ξξξξ οὐ 8 48. 

8 δο. Ο. [τἼ8. μέλ πϑυΐ. Ῥἰγίῃ, ἔγυϊθ ἔν. ἔδμεέμ: 5Κτ. 

8-ἰά-8 αΥ,. υἱύ-ο υἱοό-ς '8οη, δγμέν, πρυΐ. ᾿νοῦ ἔν. Ῥδγμτέμ: ΞΚα. 

δγἰά-8 ΟΥ. ῥυ-τό-ς ᾿θονίπρ᾽, {10}. 9γμεξὰ ᾿ἀΔυηρ-γαίοτ. οἱμερ ἴηι 
Ἱ Βοαν : 51κν. ἐγμ- τ. κλυ-, τὲ, Ζίοῃ-. 

1) ΤῊΘ βρο!ἔπρβ οὗ (πὸ [μα], ποτὰ δ8 ἰωπμρῆα, ἱἤριρῆα, ἱψηιρῆῖα δἃγθ 

ἄπο ἴο [89 βυρροβοὰ ἀονίνδθοη ἴτοπι νύμφη, ΜΆΪΟΙ ΘΥΘῊ Χ6Υ͂Θ τἶβθ ἰ0 γε μνη- 
»Μαΐέίοιδ (ὡὄτὸ Ατολῖν. ἔ. [μδ΄. Ἰμοχίκοχτ. 1 25). 



ἢ δ0 -- 52. πὰρ. “ ἰῃ αογ. Βα] .-8]δν. 48 

ΟΟΏΡαγΘ α͵80 6Θ4}]}. ᾿γμίάτο8, ΟΟν. ἀγμὶ (Ὁ]. ἀγα) θοῖ- 
Βὰρ8 ἰο, ὅ5Κνυ. ἀγι ΟΥ. δου- ἱνοοά᾽; 64}}. σαέμ- ᾿σομ δι᾽ ἴῃ 

ὑαἰμ-γῖφ-.68 οἴο. (ΟΙτνὶ σα, αοα. οαἰδα): ΟΗΟΘ. λαάπμ- 'πατ, 
“ ὈΘοδπι6 ὁ ὑπρουρ ἢ ὑΠ6 Δβϑι πη] δἰϊηρ ᾿πβαθποθ οὗ ὦ ΟΥ ὁ ἷῃ 

9 [0] σὶρ Βυ}14 0]60 (6Ρ. ὑπὸ β᾽ηδι οὔδηρο οὗ ὁ ἴο ὁ ὃ 84). 

εἰοίϊ, ἴτοιῃ Ῥοϊμεΐοτϑ: ΟαΥ. κχλυ-τὸςς οἷο. (δ 48). ϑγοίμο 8γοίδμα 

ἔθη. οὗ 8γμέδ. δοημὰά δοημθβ ἰϑο]θδ᾽ ἔγ. ἔδιριάο-ϑ: 1. ἐμιηαά 8 

βκν, μάλ. ά-8 “Ὀοϊίοιν (8 469, 8). Οοπηραγο ΑΥ̓͂ οδὺ Οδγιηδῃϊο 

ἀπά ΝΟΙΒΘ ὁ ἔγτοιῃ 6 ὃ δ]. 
4 ὈΘΟΔΠΘ 0 'π ΠΟΠΟΒΥ ΔΌΪΟ οτάβ. τ "0 τα 8Κὺ. πύ οίο, 

(δ. 48). 8:,- 8ο- “6 }}᾿ ΞξΞὶ Βἴκυ. 8,5. ἄτι- (ο0- θαά᾽ Ξε ὅν. ἀμό- τὶ δτς- 

(οἱ. ἐμῶν. Τὴ {Π18 6886 ἴο00 1ὑ 18 ργοῦ 8 Ὁ]6 ἐΠπαΐὶ 6 οδηρθ ἔγοσῃ 

μἰ0 ὁ 8 ὁδϑιιβοα ὈΥ (Π6 γ ο}6}8 οὗἨ {Π6 [Ὁ] ηρ 50]}]8 068. 

Εὸν {π6 ἔδίθ οὗ μὶ ἴῃ οἶμον (δὴ ομϊοῦ δοοοηΐϊθα 80}1]4 0168 ορ. 

88 684, 6571. 
8 δ]. Οοτηηϑηΐο. 1. ρθῖβ. ρ]. ρὲ, αοἵ!. ἀπα-διάμηι 6 

ναάο, ΟΗΟΘ. ὀμένωπ Ο.]606]. δνάουι νο οἴογρά᾽ : δ5]εγ, ὀμεδια εὐ ηά 

6 Μαίοηθα, οὐβογυϑᾶ᾽, αν. πέ-πυσται πυθεέσθαι, Τῖῃ, δὲ ἀ-ἰεὶ 

0 τοῦβο, ΟΟΒυΪς. ὀδά-δἰὶ ἴο ψαῖκο᾽, ἔγοιι τί. ὁλομαΐ ἵχβῖα, 

οὔθοσγθ. Οοίμ. σα-ζιυιϑί8 (δι, σα-ἰιιι8ἐ}-) ΟΗΟ.. ἐἀιεϑέ ᾿“ἔοϑί, ομοϊοθ᾽: 
ϑκν. 76 {τ 'ϑῆον οὗἉ δἰδοίίοῃ, ἕανοιτ᾽; ζιϑέιι- 8 “γ14}᾿: [ζ8ὲ. σιυιδϑέιι- 8 

Ἰδδέθ᾽ ἔγοιῃ τί. 96ι:48- ὉΒΟΟΒΟ, γεύεσθαι. 

Βεοίοτθ ἢ δῃὰ γκ ἱπᾶρ. ᾿Ξ Ἀρρθδῖβθ ἰπ Οοίΐ. 88 αὖ. αὐῆϑα 

(εἰ, αὐλ8:.-}) οχ᾽ : βκν. μἀδά (ει. μάβῥάπ-) ὋὍμ]1, οχ᾿ ἀαιγ (βί. 

ἀαύγα-) πουὶ. ᾿άοοτ᾽: δ5ΞΚγ. ἀμ γ- (οοποογηίηρ (ῃ6 (- 860 8 480) 

πη. ἀμήη αν. θύρα Τῆϊῃ, Ὁ]. ἀὴγψβ 'ἀοοτ), 
ἴῃ ὙὙῇοϑὲ Οθυιηδηὶο δπὰ Νοῦβο “4 Ὀθοϑῖηθ ὁ {δγουρ (6 ἰη- 

βποποθ οὗ ἃ ἃ ΟΓ 0 οὗ [{π60 [ΟΠ] ὶπρ 801140186.0. Ῥαγί. Ῥϑβ81ν9 

ΟΗ6. ὀοίαη (Μοά. Ηϊρῃ Οογῃ. σο-δοίο) Ο(ϑαχ. δοάαηθ Αβ8. 

ῥοάφη Ο.[66]. δοἄδηη ξεΞα ἀοίι. ὀμάαηβ, ορ. 5Κὺ. ραγί. ὀμαϊᾶμά-8. 
ΟΗΟ6. ἐογ ---Ξ ἀοίμ. ἀαΐγ (ρτίπα, αϑυπι. ἄμ γασηι) Ὀθδίἀθ ἐμγὲ 

ἀροτ, Ορ. 88 247. 299. 
Β Θὁπι. ϑβοπιθ βοιοΐαγθ ἸΟῸΚ Ὁροὰ ἰμὶ8 υπ]δὺΐ 8180 88 Ὀγΐ. θη. 

(τ. 8. 85 τοπ.). 

 δΔ. Βα]εϊο- ΒΙαγοπὶο. [“0ἢ. ἀγὼυθια-8 Ο.ΒῸ]ρ. ἀγμβοϊμ 

Ιοφάγ᾽: [,μ6[. ογμοπίμϑ. Τλϊῃ. Ὁ]. πιμβαῖ (βέθμι τηηη|865) Ἰωου]ᾶ 



44 πάρ. μ' ἱπ Βα! υο-Β]αυοπίο. 8 52. 
-.- --.--... .ὕ.ὄ..-. ----«. .-ὅὄὄὄ :. ...- 

ο ΒΟῸΣ 11}[΄, Ο. Βα. ηνδολδ ᾿Ἰαοβϑ᾽ : [,8[. φημβιον-8, ΟΗΟ6. "308 

(ῥεῖα. αϑγ. βίθμη Ἤμι8α-) Ἰαοϑθ. [Γ1{}. 8οηὰ-8 ΟΟ Βυ]ρ. ἐψ-π 
Ὅ0Π: ΚΚΥ, 8ῆ-ηώ-ὃ 'Βοπ᾽. 

Τὴ βοιηθ 10 ]10ἢ. ἀϊα] Θοἴθ “μι 8 ῬγΟπου ποθ ὙΘΓΥ ΟΡΘη, 80 ἐπα 1 

Δ 6 τορβδγαθα 88 8 οἰοβθά ὁ, 6. ρ. ϑζαῦῖ βδὴκο (1. ἀπᾶ 8. Ρθ 18. 

βίηρ. ῥγϑί, οὗ δηκὼ ἵ ἰὰγπ᾿) ρρϑαγ 88 βὅζαϊ, 8ὸϊδ. 
λωΡ 

δΙΘυΟΩΪΟ  πηυδί, ΔΙΓΟΔαῪ ἴῃ ρσῖπι. ὅ͵αν., μᾶγθ 60 ἃ 

τοἀυοθα βουπά, δρργοδομίηρ (86 αυδ} Υ οὗ 0. 

᾿ δ, ἴῃ Μοάογῃ Βανοπὶο ἀθυθὶοριμοπίθ, Ὀθοᾶπιθ ἃ [}}] σοόνγοὶ 

ἴῃ ΟΙοΒθα 80114 168 (βιο 80]}18 0168 οὔζθηῃ διοβθ ἑβγουρῇ {Π6 ἔ4]}1ηρ; 

ουξ οὗ δῃ ὕ οὗ ὅ ἴῃ {π6 [Ο]] ΟΡ Β801184 016), Εα88. ὁ, ὅϑυυ. ἃ, 6. 8. 

Ει88. 8021 ὅϑυυ. 86 τΞα ΟΒυ]ρ. δρϊ ἔγοιῃ ἔδρηῦ (δ 845) ᾿8166ρ᾽: 

αν. ὕπενο-ς; Η88. ἀοὅ τα ΟΙΒυϊρ. ἀὐξίὶ 'ἀδπρ μίαν: Πἰ(ἢ. ἀμζέδ. 
Οἱ ἐμθ οἶμοῦ παπᾶ βη8] ὅ αἰβαρρθαγοά, 6. ᾧ.. ἔυβ8. δὸγζ ΟΒυ]ρ. 

δυημῖί, Ἰοο. Ρ]. Βυ88. γγδαοῖ ὅθεν. γἰδαΐ, τες Ο.Βυ]ρ. γυδαομ (ἔγοτῃ 

γγϑα- ἴοτα. ᾿(8}᾽}, ορ. 58Κν, 1οο. ρὶ]. ἀδρᾶ-ϑι. (ἔγοτα ἀξοᾶ- ᾿ταατο᾽). 
Μοαΐα] ὥ 4180, 8ἃ8 ἃ στι]θ, αἰβδρρθαγθὰ ἱῃ ΟΡΘῃ ΒΥύ}]8 0108, 6. δ. 

Βυ88. ὅθεν. 8ηα το ΟΒυὶρ. 9ὥπα (ρθη. βίηρ. οὗ δ"), ᾿α88. 8ραἕ 

--- ΟΙΒυ]ρ. δὅραϊἑ “ἴο 8166ρ᾽, ἰοφία -ΞΞ ΟΙΒυὶρ. ἥἄσάκα ποπι. ἔδθπι. 
οὗ ἢρὶ-Ἰο 'ϑαβγ᾽ ([αγίμον ἔουπιδύϊοπ οὗ δῃ οἱὰ ἐϊ-βίθπι ὈΥ̓ Τηθ8}8 

οὗ {Π6 βυδῆχ -ζἀο-). ΑἸ] ἔμθβθ τηοά!βοδίϊομβ οἂῃ ὉΘ ἰγδοθά 88 ἔδ Ὁ 

ὍΔΟΚ 88 (86 ρογὶοα οὗ οἹὰ Ομυσοι Ξ'΄αυοηῖο. Οα ἐμ οὔθ μϑῃᾶ 

{ΠΟΥ ΟΙΙΟΝ ἔγοπι ϑαοῖ ἀουῦ]θ βρ6} 1 ηρ8 88 ζγουΐ ἔγίυϊ ᾿Ὀ]οοᾶ᾽, 
ἀοριοοϊηί ἀονηοϊ, (1Ἰοο. Ρ]. ἔτοπι {86 βίϑιαι ἀοηι- ᾿μοιδθ᾽ Ξξξξὶ 1,δἱ. 
αοηῖμ-)}} ὑμθ86 ῸΓΠῚΒ οδἢ ΟἿΪΥ Ὀθ0 υπάογβίοοα ΟΥ̓ ἀϑϑυμηΐηρ ἐμαὶ 

ὑμ6 ὅπ4] ἵἴ δῃὰ ὥ 6ΓΘ πὸ ἸΟΠρΡΟΥΙ ΒΥ] ΔὈϊο; οὐ ἐδ οὐμοῦ παπᾶ 

ἔσο βοῇ ἀουὉ]6 ΒρΡ6]]}1Πρ8 88 γεκόμ γοϊάξδι, ἀαί. βίηρ. οὗ {86 βδέϑθχῃ 

γοκδο-, ὑπαὶ 18, Ἐγοἶο-48-10- ἀοοοταϊηρ ἴο 88 84 δηὰ 1417 (ραγί. γῇ. 

δοί, οὗ γόκᾳ Ἵ 86γ᾽), ἰοσάκο Ὀθδ146 ἰφάκο πουΐ. ἰο σάζια. ὙΥ1Ὲ 
ἔπθ8θ τηοαϊδοβίϊομβ οὗ ἅ, δορασο ἐπ ρδγ8}}0] ἰγθαίπιθηξ οὗ ἵἔ 

8. 8θ. 

Ῥγη. ὅ1αν. ἐδ Ὀθοᾶτηθ 27 (ορ. ζὲ ἔγοτι ἐψ 8 60 δπὰ ἐδ ἔγοτη 

10 ὃ 84. ΟΟὨΒυϊὶρ. ὥνᾳ Ἱ ομον᾿ ἔγοῃ ἔσίάσᾳ: ΟΗΟ. οδέμερε 

(88 148.. 141). σο γοκο᾽ ἔγοια Ἐῶσο (8 146) διὰ ἐμ18 ἔγ. Ἠξέσο: 

51κν. ψυσάτηι, Τιαῖ. 7ωσιηι. 



9 582-86, Ῥυίπι. πὰρ. ἃ. πάρ. ἃ ἱπ Ατ. Ασὐ. Θγθοῖκ. 4ὅ 

Βὁπι. ἴη Π 6 ΖΟΚΤΆΡΒΟΒ ζ0ΒΡ6] ἵ [ὉΓ ὥ ΟΟΟΌΓΒ ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΙΪΥ ὈΘοΓΘ ρδ] δαὶ 
τοποἶβ, 6. ᾧ. ὀταξίὶ -ῷ δα ῥἐὶ “ἴο παϊκο᾿, ἀὔσνα τὰ... θὰξ αϊυὸ ἴοθμι. ἡϑαΐν. ἵἜπο᾽. 

πᾶν. ἢ. 

ὃ δ8. Ἰπᾶρ. ᾿ρδα-ηιό-8. ᾿Θυυ  οπ, βιμοῖκθ᾽: 51κν, ἀληιά-8, 

6 τ, θῦμό-ς (ουγαρθ, ρβββίου.), [8ὲ. ἐἄηι-8, Τὰ. 9]. αἀμηιαὶ, 

ΟΒαυὶρ. ἀψηά. Ἰηάρ. ἐῤ᾿ιδΖ-, πγθαῖκ ἴοστια οὗ ἐπ {86 τί, δ[μισιφ- Ὅθ, 

δεοοηθ᾽ (8 812): 5Κκν. ὀλᾶ-ἐά- 'Ῥδοοιλθ, Ὀθθπ᾿ ἀῤδηιεέανε Ἧο ὑνο 

γ το ὀδέ - ἐξ '᾿σοοά οοῃάϊἐϊοη, τι 6}}- δοίηρ᾽, αΥ. φῦ-ταλιή ἃ ρ]δπίοά 

Ὀἰδοο 2. Ροθῖβ. ἄυ. ἔφῦ-τον, 118. ἱπῆ, δύ- ΟΟΒυϊρ. ὀψ-ἐΐ ἴο 

δε. [πᾶρ. Ῥριᾶδ- Ἰαουθο᾽: Κι. ηηΐδ-, αὖ. μῦς, 1.8. ηνῶδ ηιᾶγ- 8; 

ΟΗῸ. "8 δηὰ Οὐ Βυ]ρ. ηεγϑὶ ἔτ, Ῥηιγομὰ (8 ὅ88, 2), ἰμαὲ ἰδ, 

οἱ σία ΠῪ ἤηι8- 1.8, ΒΏΟΥ (86 Θσἤδηρθ οὗ {Π6 Τῃοποβυ  δῦϊο βίθιῃ 

ἰηἰο ἐῃ6 εἰ“ ἀ ΘΟ] 6 Π5]0}. 

παρ. -ὦ 88 ϑῃπαϊηρ οὗ ἐμ ποπὶ. 866. ἀυ. οὗ ο-ϑίθιῃβ: ὅ5Ξ1Κγ. 
οἴη ΟΕ. ϑψὴν ἴτομῃ ἱπᾶρ. βίθ πηι "8 πο "δ-ηιθς δου, [1{Π. 
ὑπορὼ ἔν. Ῥωωιοσέ (8 064, 8) ἰο ξΖηιοσὼ-8 Ἰηδπ᾽, Ο.Ἶν. "9 ἔν. 

προσ (8. θ67, 2) ἔγομπι βίθιη ηοφιι- 'δαυυϑδηί, 

8 δ4. ΑτΥγϑη. β[κν, ἀἴ-γά- Αυϑδί. ΟἹ Ρουβ. ἀζ-γα- 'ἴατ᾽ ἔτοτα 

, ἀεω- "σι μάταν᾿ (αν. οι. δεύεσθαι “[4}}] βμοτὶ οὔ). ϑ8Κν. 

ὀήγα- 'Ἔοτο᾽, Αυϑϑί. 9-γα- 'δίγοηρ᾽: ΟὟ. ἀ-κῦρος ὝΘΑΚ, ἱπνα]ά᾽, 
ϑκν. "ὦ Αγοϑί. πῶ πον᾿: στ. νῦν ΟΟΒυΪς. πψεηδ 'πον,. 

 δδ. Αγπιθηΐϑη. 1 40 ποὲ ΚΠΟΥ͂ ΔΗΥ͂ 8016 ΘΧΔΙΏΡ]68 [ὉΓ 

80 τορίϊαῦ τϑρτγοϑθηίδέϊοη οὗ [πᾶρ. ὦ. ΤΏ [0] ον πρ; ΘΟΙ ρα βθοη 

οὐ τΟΤά8 ΤΩΔΥ, ΠΟΎΘΥΘΙ, Ὅθ6 ἐδίκθη ᾿πίο οοπδίἀθγαίϊοη. ἄμ, βθῃ. 

ἔμκον, ᾿ἀπηρ᾽ ἰο 5Κν. σαϊμα- ἱδχογθιηθηί, Αυϑϑί. σᾶρβα- ᾿αἰνί, 
πιμζη, σοῦ. νιξαη, ᾿τάοῦϑθ, τηιβοὶθ᾽, ἕο ὅν. ηράξικα- πιπδακᾶ- ταῖ, 

ῃοπ86, ΟΟΒ ας. ηενδῆζα αουβο᾽, [.8ἱ. ηεϑομἶ.8 (ΟΡ. ΗΠ ΒΟ τη8 πη 

Ζειίθοιγ. 4, ἀθυίβοι. πιουρθη]. α68. ΧΧΧΥ͂ 110, Οβἰ μοῦ" ΜουρΗ. 
ὕπι. ΓΥ̓ 2171 ἢ). ΡΙ. 9γμη. ἢ (ἰ ἴθ {π0. εἴσῃ οὗ 80 ρἷαγ8}}) “δ ῖπ8, 

ΒΔ Ώ θ᾽, ἰο 1,86. ογᾶγεα (ΗΠ ΒΟΒΙΔΠη, 88 δου, ραρο 1177). Οὐτη- 

ΡΆΣΘ 8130 Ηἰρϑομιηδηη Ασηθη. ϑέιά. 1 62. 

8 66. ἀτοοῖ. οφρῦς ὀφρῦν ᾿Θὁγο. τον": 5Κν. δγά-ξ Ο.106]. 
ὑγίεη Αρϑ. ὅγἃ 'δγο-δτον, βου-λῦ-τό- ὙΠ6 ἐἰπιθ [ὉΓ υπγοκίηρ, 
Οχθη᾿: [,α[. δ0ε[Π-ἰ-8, Ο.106]. ἐγ ᾿Ὀτυΐθοᾶ, οτυβηθαᾶ, ἀθαΐθπθα, 

δ». 



46 πὰρ. ὦ ἴῃ 1ἰα]16, Ο.ν. αοτηιδηΐο. 8 56---58. 

ἐἰγθᾶ οαὐ (οΡ. λύτο γούνατα). στῦ-λο-ς ῬῬΙΠατ: Β΄κν. εἰῤῆενά- 

δἰ Π-ἰά- 'δοαγβο, ἐπίοῖκ, τηδβϑῖνθ᾽. 

ΤῊ σἤδηρο ἴγσοιῃ ὦ (0 ὦ πϑηΐ ρᾶγ8}16] στ δαὶ οὗ μ ἰο 

(8 48). ΤῊο ἀϊα]οοίθ, τ ]οἢ. γοίδἰ θα ν, γοίαϊπθα 4180 ἃ: Βωοί. Εύ- 
θουμο-ς ΞτΞε Αἰξ. Εὐτθῦμο-ς, 1,86. μουσίδδει (τ ΠΙοἢ δοοογάϊηρ ἕο 

Ἠοθυο 8 πιθη8 λαλεῖ) τα Αἰΐ. ἔμῦθιζει. 

1 ἰΒ ἀου Ὁ] στ μοέμπον  Ὀθοδπηθ 1 ἐπγουρἢ (ἢ 6 ἀΙ8811}}] 8 ] ρ; 

ἰπβαθηοθ οὗἉ 8 ζ0] τ ρ υ (0ρ. ὃ 48). φῖ-τυ (π6υ}.}) “ἔν δ, βρτουν 

ἢδ8 Ὀθθὴ Ὀτουρΐ τοροίμον ἢ 5ΚΡ. ρογυπᾷ ὀ᾿[α-υτά ἀπᾷ 1,6ΐ. 

7μτἰπτῦ. 1 τ δῦ, Πονονον, Ὀ6 οοηῃθοοίοα σι} [μδἱ. Κἥδ ἀπὰ Ο ἵν. 

δὲιι “ο, 8απι,, (Π6 οΥἱρίηα) ἴοτπιὶ οὐὗὁἨ ψὩϊοῆ 8 Ἐῤῥμ-ἰϊό (88 1170. 

115). ΙῈ 18. 8.}}} τῇοσθ ἀποοτίδία τ ποίπου ἰθι-ς ἢ88 ΘΟπ6 ἔγοπι 
κἴἔθυ-ς (Οϑιβοῦῦ Μοτρι. πὶ. ΙΥ̓͂ 188 4). 

8 61. Τί4]1ῖ6. Οὐμαί. ρῇ. ,-ἶ γπτήηιι8 (Ἰηβουγρέ. μεμοὶ), Ο8α. 

Ἑααυίτοί ἰἄθαθ ογϑδαίγιοι : ϑΞ,'κρ, δήηης-ἰά- οἷο. (8 ὅ8). 1μαὲ. 88-8 

δ81{-διι5: βκν. 8 -ζαγά- 'ρῬὶρ, Ὀοατ᾽, τ. ὑ-ς ὑ-ν, ΟΗΟΘ, 81 (Μοά ΗΕ. 

86) ἴτοιῃ. ρτῖπι. ΝὟἡ οϑἐ- αθῦῃι. ἴ85:-2 (8 5688). [1,[. εοὔρα ναί, 

ΤΟΟΘ88 ἔου {Π6 ἀρδά᾽: 5Κν. ζάρα-8. Ῥἰξ, ΒοΙθ᾽. 

7 18 φαϊΐο ροβϑί 16 ἐμαΐ ὼ ΤΠΔΌγ. {μ6 ὁ ἴῃ ρὶν (πῦρ) Ὀοβιἀθ 

80]. Ρᾷτο Ο86. ρυγαβὶδί (Ἰος. βἰπρ. οὗὨ ἐπθ βίϑπι ρηεγαϑβὶ - ̓Ἰσπῖανῖα᾽). 

ἴῃ βϑῖιη (τ. ὑν, [μ4[. 81:|6)}}) δῃὰ 81} (δος, Ρ].) Ὀθδίάθ βὰ ἔα τὶ 

ϑούϑηι ΘῈ} π᾿, δηὰ ἴῃ γγ17 δ0οο. Ρ]. ἔγιρθθ᾽, γοργθβθηΐβ 8ὴ οἰ ὰδγ 

ὦ ὙΠΟ ΠΥ Πᾶῦθ ὈΘΘῺ Ῥτοπουποοα ἢ, (ορ. Ὁ. Βυ]ς. ν ἔν. ἃ 

Ὀοβίάθ ἃ ἔν. τε, 88 δ2. 60.). 6 18 ΒΟΎΘΥΘΥ ἱπ]ροβ81016 (0 ἔοτα ἃ 

οοὐτοοὺ ἡπαρτηοηΐ οὐσίπρ (0 {86 αυδη {168 ποὺ Ὀοὶπρ' τηγκοα, δηὰ 

[6 βοδῃξίμθϑθ οὗ {π6 πιαίθγιαὶ. Οὐ. Οϑβοῦῦ Μοτρ. ὕπίι. ΠΥ 16, 

Ζυγ ἀθθοῆ. ἃ. Ῥογῇ. 482. 

8 686. ΟἸἀ Ιτἰϑῃ. γἄη (ἔδη.) ἱβοογοῦ : ΟΗΟ. γἄμα Ο.]166]. 

γη ἢ. 'δοοτοῖ, σαηϑθ, αἀδη (πθαΐ.} ᾿οαβί}θ᾽, 6411. -ἀΉ ΜΗ ἸΏ ΠΆΤΘ8 

οἵ ἰονηβ (1λιρο-απιρη πὰ οἰθ178): Οὐδαχ. Αρβ. τηϑϑο. ἐῆη ΟΗΘ. 

Ἰη880. 2. Ο.1606]. που. ἐῶ θᾶρο, οῃοϊοθαγο., Ῥσοη. ἐξ Ἑμοα᾿: 

Αγρϑί. ἐώ αν. τύ-ν.η 1ιαἱ. ἐξ Ο.1.6]. δᾷ ΟΙΒυϊὶᾳ. ἐψ. 

ΕῸΡ 80} [ὈΓΙῚΒ 88 800. β'πῷ. γα Ὀθϑιὰθ ποηι. βίηρ. χη 

806 ἃ 640. 

ΕῸΡ Τ ἴῃ ἀπδοοθηίθα 80}14 0108 ορ. 88 618. 684. 657. 
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8 6δ0θ.0 Οϑθτειηδηὶο. ἴῃ ἀοῖϊμ., ΘΓΘ 16 διὰ ὦ 1ῃ 86 ΠΔΕΥΘ 

ρῃαθοὶ στ γ6 πού Κορί δραγί, ὦ δὴ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΥΘΡ ὉΘ ΘΒἰΔ Ὀ]18η64 

γπου ἐμ ἢ61Ρ οὗἩ (π6 οἶοὺ Ἰδηρυδροθ. Οοίῃ. γπηἰ8 ΟΗ6. Αρβ. 

Κὶ ΟΟἿοο]. ,αἰ1 “ου]᾽: Τὐξῃ. Ρ]. ρώϊοὶ ᾿τλαίον᾽, αὐ. πύθω Ἱ τιακθ 
ἰο τοί, ρυϊγοῖγ᾽, 1[,8ὲ. ρῆ8 ρῶγ᾽8 'τααίίο, βρὲ {16 ρα-ἰοῦ Ἵ 8:λ6}} Ὀ8, 
εἰ κ΄, Ὑοἰῃ. γηιβ ΟΗΟΘ. Οἰδαχ. πὶ. γῶηι, Ο.106]1. πουΐ. γὥηι 

ΟΟΤῚ, ΟΡΘη Ρ]δοθ᾽, ἔγοταη {Π6 Β8110 τοοὺ 88 [μαὐ. γἦδ γηγὶ8 ὍΡΘΏ 
β6]4, οουπέτγ᾽, Αγοϑί. γαυαΐ- “τθθ, ΟΗΘ6. ἄδαγρ Αρβ8. δθν 

ὐἀοτ: 5Κν. ὥάπαν ᾿απἀαοτ, ΟΗΘΟ. λέ Αρ8. Ο.δαχ. ἰπὰ ἸἸοαά᾿ 
ἴοι τί. ζίοι. θα: ορ. αὐ. ᾿ρθοταίϊνθ κλῦ-τε, ΟΟΒυ]ρ. 8ἰψ-δαϊ 
Ὧο μρατ᾽, δἰ ψ- 176 πϑαΐ. 6411, παπιθ᾽. 

8 60. Βα]έἐϊο- Β]ανυοηΐο. [ἰδ ἢ, ἐῥα-8 δα]. 80Ὸ ἸΩΔΩΥ͂ δ᾽, 

ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἃ ϑυθδίϑηξίιγ ἀθηοίίϊπρ ἃ τη888, Ο.Βαυὶρ. ἐγ! ᾿παρθ᾽, 

ΟΥρ ΠΑ} ᾿ἰπέιπιθβοθποθ᾽: βΚν. ἐία- ποαΐ. ἱρϑῃΐοὶθ, ἑαυ ι, οοἰξοπ᾽, 

6ν. τέλη ἃ 561] Πρ ΟΥ Ἰὰπηρ, 68} οϑ ἐγ, ἔτοτῃ τί. ἐδφ- ᾿ξ πηοτθ᾽. 
1ἢ, 9ώγα-8. 88411π6᾽, ΟΙΒυ]ρ. γι ταν: ΟΗΟ, 88. Ο.100]. αν 

00, δἰζέοτ, [Γ0ῃ. 788 (γθ᾽: Αγοϑί. ψἕδ γῆξοηι γο. ΟΒυϊρ. 
ϑροῖγῳ τοί μογ-ἰη-ἰατ᾿: Βκὺ. δὁοαῤν- λούμον-. η-Ἰανν᾿, 

ΤῊ οἴδηρο οὗ ὥὦ ἰο ψ θοϊοηροα ἴο ἐπ6 ῥτίπι. ὅ1αν. ρογὶοα. 

Ῥγΐμμ δ81αν. ἐψ Ὀθοδὴθ ἐΐ (ὁρ. ἢ“ ἔγοια ἐ ὃ 52). ΟΟΒυϊσ. 

δ τ, πε (8. 147), δᾶ {μἰ8 ἔν, "δίγέϊ : Τὐϊ. 8ὐώδη “ἴο βονν, 

βΚτ. ϑγξ-ὃ ἴθια. ᾿βϑυσίηρ, β8ο,κ, Οὐμραγο δ8οὸ ἀγα)ὲ ᾿ἱπϑίγ, ρ]. 

οὗ ἀγαῦέ ϑᾶρο᾽ θὰΐ γαῦν ἱπϑίγ. ρ]. οὗ γαδ ᾿'ϑουνδηΐ. 

πάρ. ὁ. 

8 61. πᾶς. γγθ8. βίθυῃ ἤόδογο- Ἐδίογο- Ὅθατ᾽ : Ξκν, ὀλιάγηι, 
Ασπι. δογοηι, ΟΥ. φέρω, 1ιαὶ. ὕογῦ, ΟΟἿν. δογίι, οἴῃ. δαΐέγα, 

ΟΒυϊρ. δεγᾳ. Ἰηᾶρ. "ἐ8-ἰὰ 18: ΒΚν, ἀδέϊ, αν. ἔστι, 1,1. 68ὲ, ΟΙν. 

8 (ργοο 10), αοὔι. ἐδέ, Τϊ}. ὁδἐὲ (μον ἀρομδῖ0), Ο. Βαϊ. 768. Ἰπᾶρ. 
ε ἴῃ ἐῃ6 τοοὐ 580}180]0 οὗ πρϑυΐθγῦβ ἴπ -68-,) 6. 5. [πᾶρ. Ἔγόέᾳοϑ 

ὙΔΡΟΌΣ, ἀδγίζηοθθ: 5Κν. γά)ζαβ, Ατπ. ὀγοῖ, ατ. ἔρεβος, Οοίβ. 
γᾳιζεα-; Ἰπᾶρ. Ἐπόδηῃοβ, ᾿οἰουᾶ, δἰμποβρμογο: ὅν, μάδηας, τ. 

ψέφος, Τ ἢ. αοὐθ8.-}-8 ([Π6 οτρίη οὗἩ ὑπὸ ἀ- ἱπβίθδα οὗ η"- ἰϑ ποί 
6680), ΟΙΒυ]ᾳ. πθῦο., οομρ. αἷδο στ ἰσϑυῆχ αν. νεφέλη 1,δΐ. 

πεδμία ΟΟἿν. πὶ (ργίπι. Κοὶὲ, βίθιῃ ἤμοδῖο-, 8 526) ΟΗΌΟ. ποδοΐ 

᾿εἰουὰ, ἔορ᾽. [πᾶρ΄. "46 'απά᾽ : ΞΚτ, σα, Οτ. τὲ, [μαὐ, φθ. Αυρτηθηΐ 

μδθν.. 



ἀαα Ὡς τῶι... ἔν... 

48 Ῥείπι. “πὰρ. 6. 8 61. 

ΟΥἩὨ ἐῃ6 ρᾶδβὺ ἔθῃβϑθβ οὗ [86 [παϊοαίίνθ (ον ρΊ ΠΑΙ͂ δὴ ἱπἀοροπάθπὶ 

Ραγ616) Ἱπᾶρ. 6: 8. Ρθ18. βίηρ. 85Κν. ἀ-ἀγέας αν. ἔ-δρακε (τί. ἀδνἦ- 
4.660), Αγ. 6-ἰ ατν, ἔ-λιπε (τί. ἰοὶφ- Ἰϑθανθ, Οοὐῃ. 1-44)α 5Κτν. 
ἀ-ψας 6 ψϑηϑ (ἔονυ αοίῃ. ἀἀ) 806 ἃ 142). 

“ὁ Ἱπᾶρ. οπαϊΐηρ' οὗἩ τοῦ. ϑἷπρ. οἵ ο-ϑίθῃη8: ὅτ. υγζα τ. λύκε 

Τ1αἱ. ἵμρο “ποῖ, ΟΟἿν. νναΐος πιαῖς ἴγοτα ρυῖπι. Καὶῖ. "γιαζμδ 'βοπ᾽, 
τ. οὐκὲ ΟΟΙΒυΪρ. υἱέο ὑπο]. ΤῊ6 ἩΒοιμδῦο τόσο" [πᾶρ΄. -6- 

(ΟΥ ἰδ9 εἰάθ οὗ -ο-): 6. ρ. 2. ρϑῦϑ. Ὁ]. 5κνι. δῆάν-α-ἰδα, Ὅτ. 

φέρ-ε-τε, Ἰμαὶ. υοἦ,-ν-ἰ8, αοὐμ. δαΐγοῖ-Ρ, ΟΟΒ]ρ. δογ-6- 6. Νοιηῖῃαὶ 

ΒΌΪΗχ πάρ. -68.: 56. βἷηρ. βῖ'κν. μάδῆ-α8-α5 Οτ. νέφ-ε(σ)-ος Τ,Αἱ. 

φθη-ογ-ῖ8 ΟΙΒυ]ρ. ηθὖ-68-6, ΟΟἸΉ. ϑέθπι γφ-ῖσ-α- (ἃ ἔσο Ὁ ἔουτηδίϊοι 

ΌὈΥ͂ Πηθ8Π8 οὗ -α-), 18. ποπι. βίηρ. ἀδὖ-68-}-8 (ἃ ἔτ Γ᾽ ζουτηδ οι 

ὈΥ͂ ΙΏΘ8ΠΒ οὗ -͵"). Νοιμίηαὶ βυΐῆχ πάρ. -ἰθγ.: Νοιῃ. 9]. 5Κν. 

»ἐ-ἰάγ-αϑ “αἰιοτθ, Ασ. ἀ8-ἐογ-" ᾿ἀαυρ ΐοτθ᾽, ΟἿ. πα-τέρ-ες, θη. 

ϑἷπρ. [10ἢ. »πο-ἰοῦ-8 ΟΟΒυ]ρ. νια-ἴογεο. Ἐπιαϊηρ οὗ ἴπ6 δοιῃ. }]. 

Ιπάᾶρ΄. -66: 5Κτ. ἀξηιάη-α8 ἔτοτῃη ἀδηιαῃ- ἱδίοπο᾽, αν. ἄκμον-ες, ΟΙμαί. 

ἐμγδῖη-ὅ8. Ταϊη. ἄκημθη.8 ἔτοτη Ῥαϊηιθη-68 (δ 664,2) Ο.Βυ]ρ. ζαηιθη.-Ἔ 

ἔγοπι ἤζαηιθη-68 (ὃ 668, 4) 'δίομαβ᾽, Εἰπάϊηρ οὗἩ (Π6 8. ρ618. βίην. 
ἱπᾶϊο. ρῇ. δοί. Ιηᾶρ. -6, 6. . "ἀο-ἀὐγζεο (ἔτοτα τὲ. ἀονἶ- 'δ66} : 5Κγ. 
ἀαάάγξῥ-.α, αν. δέδορκοε, ΟΟἿν, αἀ-οοητἀαΐγο ἔγοτη ῥγΐηι. οὶ . "-ἀονῖα. 

Τηᾶρ. ἰδαυϊοθυ  ]δοὶο οἰ). 8. (το) δλδαάηιξ Ἵ οἰθϑανθ᾽, 

οί. ὀοίέα Ἵ Ὀϊθ᾽, οτἱρῖπαὶ ἴογτιαι τὀλόϊαδ; Αττη. ἐΐχζοηι ατ. λεέχω 

Ἵ ἸΙοἸκ᾽, οὐ ρῖμαὶ ἴογπῃ ἡέιφησ, Τιαὶ. Διά ατ. πείθω, οτὶρ. ἔογπι 

Ῥῤδμέϊαλμδ: ΟΟἾν. ἐασίηι Ἵ κο᾽, α΄. στείχω Ἵ πο᾽, Θοί!ι. 8ἐεῖσα Ἱ 

οἰ πλρ᾽, οΥἱ!. ἔοτια ᾿ϑίέίᾳδο:; ΤΠ}. σοϊαξίὰ Ἵ Βανο ἃ ἀθβῖγθ᾽ ἔοῦ οἱ ἄθὺ 

τσεϊάμ τα ΟΒυ]ρ. ξίαᾳ ἽἹ παὶῖΐ, οχρθϑοί᾽, οτβ. ἔοσιηω ᾿αλόίαλδ. 

Ιπᾶρ. "έξκιϊ Ἣθ ροθθ᾽: ΚΞΚν. Ἔξή, αν. εἶσι, 1,αἱ. ἐξ, Τάϊῃ, οἵδ οἵέ, 
“ΠοΡ. ΟΒυϊρ. ἑξάᾳ Ἱ ο΄. πάρ. "δδοὶ-πιόπο: 85Κτν. λόηιαπ- ἱπιηαίου, 
Ατ. 7 πον", ἔτοια ὅ)ίοη, ἐ7ριαη (8 202), αν. χεῖμα χειμών. 

1) ἯΥο 68}} ἃ βουῃά-ΚτοὺΡ ὑδυςοθΥ δ ῖο.), ΝΆΏΘΩΗ 18 6] τη θηΐβ ὈΘΙΟΩρ 

ἴἰο {πὸ 88π|0 ΒΥΠ|8Ὸ]6, ἱ. 6. 8γθ υἱξογοὰ Ὑὴ ἢ [ἢ6 88Ππ1|0 ΘΧΡΊΓΔΙΟΣ - πη ρῈ}86; 

μθίοΥΟΒΥ Δ ΌΪο, ὙΠ 6Ὲ ἐδ δὲ οἰθμθπὶ ΟΥ 6] ηθηΐβ τ Ῥγοἀυοοὰ ὉΥ͂ 

8 ἴτοβ ἢ Ὄχρ γί 0ῃ " ᾿ρ]80θ. ἐξ 6. (ἡ. 18 ἰδυϊοδυ]δοῖς Ὀθίοτθ δομβοηδηίβ 

(λοι Ξε αν. πείθω) δἀπὰ ἰπ ἃ ραυβοὸ (Ἐμοί ζεῖ} Ξε αν. οἴκει). [ὲ ἰδ, δβ 

ἃ ΤΌ]Θ, ΠΘέΘΓΟΒΥ]ΔΌ10 θοέοτθ βοηδηΐβ (ἔ9ηι 6168 τῷΖ βκν. σάξαψαϑ, αν. βάσεις 

ἔγοπι ἔβασε(,)ες). 
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Ιπάορ. ἰδαξοβυ δ ῖο ορ. ΚβΚγ. ὀδαμᾶηιὶ, ατ. πεύθομαι, αο.ἢ. 
σπαδίμαα, ερῖ. Ῥδιόμαμδ Ἱ παΐο, οὔδβογνο᾽; [,αἱ. ἀπεῦ Ἵ Ἰοδά᾽, 
Θο(ἢ. μα 1 ἄταν; ΟΟΒυϊς. ὁζδᾳ Ἱ ρ}], ἐθαν᾽, αοι. αγοϑλίμδα 

Ἱ ϑιουθ οὔ", 5κν. ζξόὀῥιαίξ “8118. ἴῃ πιοίίοπ, σαν, Γπᾶρ. "Ζίομ- 
“ποη- "κιομρ-ημείο- : ϑ5Κτι ἐγόηιαία- πϑαΐ. ἜπΠ6 δοὲ οὐ πϑασίηρ' 
Αγοδί. ϑγαομαη- πουϊ, πιοαγὶπρ᾽, οι, ᾿ϊιώηα τηαβο (φθῃ. 
Μὲμρμ8) ᾿ϑαγηρ᾽ ΟΗΟ. λιμριμηέ Ὑθπονσα,, ΟΥ. ῥεῦμα Ἱ(Παΐ 
Ἡ Δεῖ βονθ, ΟΟν. 8γναΐίηι (ἀδί. Ρ], ϑγμαηιαηηαϊδ) ᾿ϑίγϑατηι,, ορῇ, 
“γειθη-. ΟΥ, τοῦ. Ζεῦ, [πᾶρ΄. Ῥαϊοιι. 

8 62. Ατύϑη. [{πᾶρ. 6 Ὀθοᾶπθ ὦ ἴῃ ἐπ ρῥγῖπι. ΑτΎδη 

ρΡοτοά. ΤῊϊ8 οἤδηρο ΠΟΎΘΥΟΥ αἸὰ ηοΐ ἐδῖκθ ρ]806 υπὲ}} δῇ ἐπ 

γον 6] Πδὰ οΠδηροα {6 Ὀγθοθαϊηρ ῳ, 4, αἦ ἰπίο ο, 7, 2}} (8 445). 

ϑικυ. Αν. οα ΟἹΡϑυβ. οἄ (γοδὰ 6α) 'δπᾶ" : [,αἱ. φμῚ β5κν. ράβεοα 
ἀν. ραποα ἢνθ : Αγπὶ. πίη, ΟἿ. πέντε, ΤἸιαἰ. φιάπφμο, ΟΡ. οδὶς 
ἔοι ρτίπη. οὶ .. ἡκροηζμο (ορ. 8 212), αοἰἢ. πηι, πάρ. Ἐρέιθῃο 
Ὥτθ, Ξ5Ξκν. ἐγάσαβ8- πϑθαΐ. ἙὙἙθποῦγη᾽, Αν, 9γαυναῆ- ποαΐ. 'ποτᾷ, 
ῥταγ τ᾽ : αΥ. κλέξεος τοπονη,, Ο.ΒαΪρ. 8ίουο ἱποτά᾽ (8 68), πᾶς. 

"Ἤξιρμοβ (ϑἰθπὶ Ἐζίομ-68-). Ῥγϑϑδῃὲ βίθπι Αὐ. ραΐί-α- ὍΥ, [4 ΚΚτ. 
8, βἴηρ. ρΡΓ68. δοί. ράξα-ἰ ἂν. 8. βπρ. ῥγοί. δοὶ. α-ραΐα- ἡ ΟἹ Ῥουβ. 

8. βίῃρ. ργοῖ. τηἱὰ. α-ραΐα-ἰᾷ (τοϑὰ -ἰα): ΟἿ, πέτε-ται, Τ,δῖ. ροΐ-ἰ. 

ϑιων. ράγὲ Αν. ρμαϊγὶ ΟΟΡοΥβ. ραγῖν (το ραγῇ) τουπᾶ, δδοαΐ: 
ὅτ. πέρι. 

Ἱπάρ, δι ΟΒΥ ΠΑ ΌΪο δὲ, δ. ὈΘΟΔΠ6 αὐ, σα’ ἰπ ῥσχὶπ). Ατγδϑῃ, 
ἴῆοποθ ϑΚν. ὅ, ὅ, Αγ. αρ, δὶ, αο ὅπ, ΟΟΙΡοΥβ. αὐ, αἴς (ορ. 88 126. 

100). 8κτ. ἐίϊ Αν. αρἰἐὲ (Ξε "ας-ἰϊ, 8 0638) ΟΟῬογΒβ. αἱεξψ (τοδᾶ 

αἰ Ἴο ροοβ᾽: αν. εἶσι. β5Κν, ὀόδάλαίξ Αν. δαοδαϊίᾷ : ατ. πεύθεται, 

Ιπὰρ. "ὁλόμαμοίας ἴτγοτα τί. ὀλομαΐ- ἵυαατὰ, παίοῃ, οὔδβογυθ᾽. 

ΟΡογβ. ἀαιξίαν- ᾿Ἰτϊοηα᾽, ΚβΚνυ. 7σῥῥάγ- ὍπΘ ψἢὸ ἀθϑίγθϑ᾽ ἔγομῃ τί. 

εμι8- ὉΒΟΟΒΘ᾽ : οΡρ. 6Υ. γευστήριο-ν ἱὰ, ἰπηρ ἰο ἰδϑίθ τ, ἃ οὐρ᾽. 

ΒΒ οπ. ΑΥ. ἢπαὶ ἂς ὈΘΟΘΙῚ6 ὅ, 800 88 18, 94. στο σπου]ὰ μᾶγο ἐο ὉΘ 
λοηῇ!οηθα 106. 5'η9. αϑρ Ὀοϑίἀο αϑρδὶ δῃὰ αἀδραρτοα (-οα ΞξΞ αν. τὶ, 1μαϊ. 

“χμε) τες Βκτ. ἀξρδ (ἔγοπι πάρ. βέθπι βεῖμο- ουβο᾽), {{ -αἱ, (πὸ ῥτὶπι, ΑΥ.- 
οηάϊηρ οὗ ο-8έθιη8, ΘΥΟΒΘ ὕγοτῃ ἱπᾶρ. -εἰ (60. οἴκει). ΤῊ18, ὨΟΎΘΥΘΙ, Ο88 

[60 Ὀ6 ἰτϑβοοἃ ὈΔοῸΚ ἴο [πᾶᾳ. -οὐἦ. ΟΡ. ὃ 116 δπὰ [16 δοοϊάθῃοϑ. 

ΕῸΡ Αν. ὁ, ὦ; 6, ὁ ἔτομι ρῥγἷπι. ἴσγβῃ..) Ὀσὶπι. ΑΥ. ἃ ΞξΞἜ- [πᾶρ. ὁ 

866 ἃ 94, 
Βτουκξπδη;, ἘΠεπιοηί. 4 

ὅδ. 



δ0 Ἰηάκ, ὁ ἰᾷ Ατγπιθηΐίδη δαά ἀτοοῖ,, ἃ 68---θ4. 

β 68, ΑτγιθηΐθΏ, (67 4 πιαη᾿ : τ. γέρων ᾿ο]4 πιαπ᾿, 5Κκν. 

7άγαμί. "ταρίϊθ, οἷά πιαη΄. 6λη (ζϑῃ. ολὲμ) ᾿δἰαρ : ατ. ἔλαφος 
(οτίᾳ. ἴοτιι “εἰγψεδιιο-8) ᾿δοἰαρ᾽, Ογπιτίος οἰαΐῃ ᾿οοῦνα᾽, 11}. ὀζρηι-ῖ-8 

Ὁ. υ]. 727016»»»"ἴ ᾿δοἰαρ᾽, ορί. Ῥείθη-. οὐσῶν 'δούθη : ΟἿ. ἕπτα, 
1,α1. δορίοηι, Ο(ἷν. 8θοἶμὲ 5» (88. 211, 248), αοἰῃ. βἰδιη, 1. 86}- 

ἐγηπὶ, Ο.Βυϊχ. δοαηιΐ, β,κν. δαρίά. οὐ ᾿'απᾷ, α4]8ο᾽: α΄. ἔπε Ὅπ, δἷ᾽, 

ίκν, ἀρὶ ᾿Α]δο᾽, ορί. "δρὶ. 
6 ὈΘοδΙηΘ ἡ Ὀθέοτθ ηδβαῖϊβ. ἐΐπ (ρθη. πον) ᾿ο]ά᾽; α΄. ἕνο-: 

“4᾽, [μαΐ. 86.-ἰογ, ΟΟἾν. 86. ᾿ο]α᾽, Θοίξι, 8,η,-ϑέα Ὅδπο οἹάἀθϑέ (πλ88}}", 
Τλιπ. ϑὅμα.5. Βῖκν, βάηα-8 ᾿οά᾽, Ιπᾶρ. ἤ86η0-8. οἵη 'ΟἰΡΙμΒ᾽ : 61. 
γύνος, λίπος ἔνθ᾽ : νυ. πέντε. 

Οοοδδίομα  α ἴθ ἔουπᾶ ἱπδίθαά οἵἩ 6, 6. δ. ἔαϑη 'ἴθῃη᾽ : ΟὙ. 
θέκα, [.δἱ. ἄδοο. ΤῊΘ οἰγοιπηϑέθποοβ ὑπο ὙΠΟ ἃ ΟΟΟΌΓΒ ἴοτ 

6 Ἦδαγθ ποὶ Ὀθθὴ) δϑβοογίαὶ πὰ. 
Ἰηάᾳ, ἐδυιςοθυ! δ Όϊο δὲ ΔΡΡΘαΓΒ 88 ὅ ἰὴ 814] 8014 0168, 1 ΟΥ̓ΟΣ 

ΕἸ ϊθ9 δὲ ὁ. αὐδοιη Ἱ δοουμιυϊαίθ᾽, οτἷᾳ. ἴογπι "ἀλέϊδηδ (ορ. ατ. 
τεῖχος ΑΙΪ, ΑΥ. γμαϊνγεααρζα- ᾿ἴθῃ06᾽), 80Υ. 1.8ἷπρ. αἀσὶ, 8. βίηρ. 
φιἰδε. ἰἔσονα, ἰἰδαηθη ἹῈ Ἰιοῖ᾽ : αν. λείχω. 7μη 'ϑθον: Ο6Ὑ. χειμών. 

Ἰηὰᾳ. ἐδυϊοδυ!  δοὶο δῸ ΔρρΘδΙθ ἃ8 οἱ ἰὴ πα], 88 Μ' ἴῃ Π0Πῃ- 

δμδὶ δγὶϊα θα. ἰοὶβ, ζϑῃ. ἰμϑον, Ἰϊχιθ: Οὐ. λευκό-ς πθ΄, Οοίδ. 

ἐλ Ἰϊκῦ. ὠναΐν δα ρ γ ἔγοτα "οἰν- αὶ: αὐ. εὐ-νος 'δοτοῖν. 
ἐὰὼ ΓΟ ΔΟΪγ ἰὼ ἰἰὸ τθὲ ρἰδοθ Ὀθοδίῶθ ομὲ ; ορ. 8 19 δπὰ πον 
(λα. νου) ΘΙ 88 οοτιρατοὰ πίε Οἵ. νέξο-ς, νε()αρό-ς. 

ἃ Θὲ. ἀτοοῖκ. ἕπεται Ὧι ἰδ ἐοφοίμοσ σὰ. [0]ονβ᾽ : [Δ Ε΄ 
ἀνα αν, Ὁ Ϊτ, ρον ϑοφαοῖ, ἢ. φεζὴ Ἱ [0]]οπ᾽, 5Κν. δάςαΐξ 

Ὃν δ τουνῖδονῦ πιὰ, ΔΠἸσπθ, Ια. 8. εἷδρ. μγοα. τὰ. "ϑώῃ-Ἂ- 
δὰ ἃς ἶν ἕω ὧς δὲ. φῦ (υὐϑὰ 85 Γαϊατο), ὅν. ἀφᾶπε, οομ]. 
τὸ ἰαὰν. "ἐδ Ἃ δθλ σεν; δοαῖ. δὸς, τδῦὸ: [μὲ φεκως, 5ῖκε. 
ἐλπαὰς [πε ς ὄρίκως πὶ δὴν Ἃ δαὶ]. δαὶ: ΟΒ εὶς. ρίόεᾳ 

Ὶ ὦδκ. αἱ τὰ ἐδ). ὅχν ἴω Ἕδ ἀπίσαβ. δδῖν, [πὰρ 
ι. πὸ οὶ πὰ δ ἐω Ὑ : Αὐτοὶ εἰ ἴκὸ ε»», ΟΕ. 
εἰς Αλτ τ. Ὀλμιραγλῦτν ἑαίδν τετυφ-  τοιξευοςς Θωϑ-ξεροςς : 

δ ς τὰς ἀξδεςς ἴκξ σις. Ὁ]. ἰν προσ θλοκοτ,, 
ΟΝ ς ϑὐυνὰ δ ραδασε, 

ἃν τον Ἴ ἀρὰν τ ἰὰοσν υνδω Ἴ καὶ ἐξ - ΩΝ -ξε τὸς βοαϊ 
τὼς, Χᾶῶν ἴὰς δὴ τ ὧλς δὸς ἐρ ἀἀἶὴἠτο. ζευσῆδες 
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ἀἰτὰρ8 οἵ {πὸ γοῖϊζο᾽ : βικυ. ψσζέάγ- Ὧθ ψὰὸ ρυΐβ ἐπ διδγ- 
Ὧ088 0Π΄. 

ἴῃ {π6 ἘΠ]οδη αἰαϊθοῖ ε  ᾺΒ ῬΓΟΠΟΙΠΟΘΑ ὙΘΙΥ͂ ΟΡΘΠ, 88 [18 

860 ἐΠΓΟΌ ἢ {π6 τοργοϑθηίδίϊοη οὗὨ {18 βουπα ὁ ἱπβοῦὶ ρ ϊοπ8 ὈΥῪ 

α; 6. δ. σκευάων 561. Ὁ]. Ὀο8146 σκεύεα, εὐσαβέοι τ-ΞΞ Αἰί. εὐσεβοῖ. 

πῃ ἐπα Ἰμοογίδῃ ἀἰα]θοῖ ερ ὈΘΟΘΠΙΘ ἀρ, 6. ἢ. πατάρα -ΞΞ πατέρα, 

ἀνφύταρος --Ξ ἀμφότερος. 

ἴῃ ἔῃ οιῖο αἰδ]θοίβ, 88 Ψ6]1] 88 ἰπ ΠοβὈϊδη, ΤΉ ΘΒ88] 18}, 

ῬΑΩΡΕΥ ΔΗ πὰ ΟΥ̓Ρεΐδη ε ὈΘΟΔΠῚΘ ἐ ὈΘίΌΓΘ ὙΟΥΘΪ8, ΘΒΡΘΟΪΔΙΪΥ͂ 

δοῖοτο ὁ ἀπά α, 6. 9. Ἰμδοοῃ. θιός --Ξ θεός, ΟΥ̓́ΡΡ. ἐέπιια -ΞΞΞ Ἰοῃ. 

ἔπεα, ΠΕ ε ἴῃ (818. ο886 αὐ ἰϑαβέ, 88 Ῥγοῃοιποθα οἷοβα ἴῃ ἐπ 

Βοοοί. δῃὰ Ιοπῖο- Αἰξὶο ἀϊα]οοίθ. ΤῊΪΒ 'ἰβ βῃόνσπ ὈΥ͂ ἐ6 γοργϑϑοπίδϊοῃ 
οἵ (μ18 βοτί Ὑονγθὶ ΟΥ̓ Ιη68Π8 οὗ ε, εἰ, ε ἴῃ Βωοῖ. (6. ρ. θεο- 
θειο- θιο-) δπὰ ὉΥ̓͂ ε, εἰ ἴῃ Ιοπὶο-Αἰο (6. ξ. ἑαυτόν δηά εἰαυτόν 

ἔτοιῃ ἔσε(.)᾽ αὐτον, ἐννέα ἀπ εἐννεία ἴγτοτη "ἐν-νε(.)α). 

7ηὸ [πάρ΄. ἐδυξοθυ δ ῖο οἱ ἴῃ λείπω οἷο. ψὰ8 8.1} ἃ ἀἱρῃ- 

ἐδοὴρ ἰῃ [Ιοπῖὸ δπὰ Αἰξο δὲ {π6 Ὀθρίπηίηρ οὗ [Π6 Υ͂. οΘη ΣΎ 

Β. Ο:; θὰ ἀυγίπρ (μΐ8 ΟΘηξΆΓΥ ἰξ ὈΘοδπῚΘ ἃ οἷ0βα ὅ δπὰ ἴῃ ἐδ 

ΠῚ. εοπὲ. Β.Ο. ὁ, ἡπουρῇ ἐπ Βρο!ϊηρ εἰ γαϑ τοίαϊπθᾶ. ΤῊ 8 οἤδηρθ 

δἰἶβο ἰ00 Κα ΡΙδοθ ἴῃ [86 οἴμοὺ ἀἰα]θοίβ, θαυ ἰοϑὲ ἴῃ Βοθϑοί., ὙΠΘΓΘ 

ἢ ΔΡΡΘΑΙΒ ΟἹ ᾿ΠΒΟΓΙΡΟΟΠΒ ΔΙΤΟΘΟΥ ἴῃ {Π6 Υ͂. οοηί. Β. Οὐ, ἀπὰ εἰ 

ἯΔδ αἰθ]οαροα ἔγοιη [6 τυ θη Ἰαπραδρθ. 

πη Οτοῖ. εὖ ὈΘΟΔΙΏΘ οὐ ὈΥὉ ἐμ6 δϑϑιπ]δίίοη οὗ [86 ε ἴὸ 

ἔπο βοοοπᾶ οοϊηροποηΐ οὗ ὑπὸ ἀἱρμέποηρ, 6. ρ. ψουδία --Ξ ψευδέα 

ψευδῆ. 60 ἴῸΡ δἰρ ἰῃ ΙΟΠ16 οδῃ ὃ6 ἰἐγαοϑα Ὀδοῖκ ἰοὸ {μθ6 Υ͂. οοηί. 

Β. Ο., 6. ξ.. φεόγειν (ορΡ. αο ἴτοιῃ αἷφ ὃ 9θ). 

8 66. [ἰ4]106. 1,αἱ. ΕΑΙ8ο. Τὰν, ὁ8έ, οἶδα. ὁϑέμν ᾿ϑβίο᾽, 
Ὅς. ἐβέμα 'οβίο᾽: ατ. ἔστι, ἔστω. 1ιαὶ. ἄθοοι, Ὁταῦν. ἀθδοη- ἀμ 

(1. 6. ἀδδομάμ 806 88 28. 8817) ᾿ἀυοάθοίμη᾽, Οβο6. ἀο Κἰκυἱατίτ ᾿ἀ6- 

ΘΌΓΙΔΙοΙη: αν. δέκα, ΟΟΙν. ἀοίον, η- ἔν. ῥτα. 61}. "άοκοη (δ 66), 

Θοίι. ἑαέμε, 111}. ἀδϑσίηιέ, ΟΙΒυΙρ. ἀοϑεοῖῖ͵ ΒΚ, ἀάξα. 1,8ξ. θη 
(επ τπαῆοηι ἴα τοογίαυχ.) 6η-ἀο, ἐπ ἐπεάμ, Ὁταῦν. ρου. θη -ϑῖα 

Ἰπιῖο,, Οδϑ6. θπι-Ὀγδέαν ᾿πηρογαίοι᾽, Ρο]ρη. 80]. Ὁ]. ὁηι,-γαΐοίβ 

᾿πηροτγαίΐβ, ἰαδβϑα᾽ : αΥ. ἐν, Οοἱῃ. ἐῃ. 6 ἴῃ ἐμ ρογίθοὶ τϑαυρ] οδίϊομ, 

Ο.1κἱ. ρε-ρεσὶ, Ὁταῦτ. ρΡΘ-ρυνκυγοηΐ τοραγυογίηΐ, Οβο. 76: αοἱά 

Ἴοοοσιθ: σ᾽. πε-φύᾶσι βῖκν. δα-δινα ἴτοτῃ τὶ. ὀδθὶφ- ἴο Ὁ6,) ὃ6- 
4᾿ 



δῶ πὰρ. ὁ ἰῃ 1{4]16. 8 θὅ, 
--- -“-ἰν 

οοπγθ᾽, ΟΟἾν, σεεολαη ᾿'σθ οὶ (ορ. 1,6. σαπῦ, οθ- οἶμἘ), αοίῃ. γαί-γὸΡ 

(ἰο ργθϑ. γδάα Γ δάν 86). 1,86, ρόομε, ὕσπιργ. ρόψμο Ῥοουδ: 

αοίμ. μολι, 8.κν. ράξδμ, ορῖ. "ρόζιι ᾿οαἰε16. Τ,αἱ. Ὁταῦν. ὁέ : δγ. 
ἔτι. Ἰιαῖ. ηιοαδμ-8, Οδϑο, τη 6 181| 1οο. ἔτομι βί. τ᾿ηϑῇϊᾶ- τηθάϊα: 

α΄. μέσσο-ς μέσο-ς Ἰηδάϊα8,, ΟΟΙν. »ποαση ἜΠ6 τι] 4]6᾽, Οοίἢ. ηη 715 

“πιθάϊυθ, ΟΟΙΒυΪχ. »ιδξἄα ᾿ηθάϊατη, Ὀουπάδγγ᾽, 85Κγ. μιάάλψα-8 

'πιοάϊαθ᾽, πάρ. Ἐνιόα 1ο-8 ᾿ταθαϊα᾽, 
Ηθύθγοϑυ Δ ὈΪ. δπὰ ἰϑυΐοθυ ]δῦϊο Ἱπᾶρ. οἷς ὈΘΟδπΘ ΘΟΠΊΠΟ 
ΟΝ 

ΟἿ, αι. ἰοῦοα Ὅαυβ, ὕπηογ. φθη. ἰοῦον ἴα, Οδβο. ἀδί. 

δθ΄, ΡΥΐπι. [{4}|150 ομο-8: Οτ. τε()ό-ς. Οὐ] μαι. 8ουο-8 

86. 80]. ϑοὐν δα δι᾽, ργῖμα. [{. ἔβομο- 8: Οἵ. ἕός ἔγοτῃ ἤσεξο-ς. 

ΡΟ (ἴογῦ ἤμηοῦθηὶ,, ἴουτηθα αὐΐου [16 δΔῃΔΙΟΡΎ οὗ ϑ86»έθη), 
Ῥ. ὃ 3838), ὕπιῦγ. πὰ Υ18 ΠΟΥ 68 : αοίῃ, πέμη, Β5Κτ. πάνσο, 

ἐμ ἶηθ. [μᾶϊ. πορο-8, Οϑα. δοο. Ν άνϑι] πὶ ᾿Νουθ! ] πὶ 

. Ν ἀν] δηύβ Νο δὶ, Μίατβ. ἀαί. ρὶ]. Δἰοσεβος 'Νουϑῃ- 
Ῥγὶηλ. 1. ἤνομο-β ὯΝ: τ, νέξοςς. [8[. ρίουξδαί, ρεν- 

τ. πλέω. ΕῸΓ -κ- ἴγοιῃ -οὔϑ- ἴῺ πδϑοοθηοθα 8Υ0]}]8 0168, 

Ἰ οῃ δ νορῦ, 8066 ὶ 1123. 1. 

“ἃῖ. ονοῦ ἀπ Ἵ Ἰοδὰ : ον. ἐέμλα, ορί. ἀέμζχο. ὥγδ 

αν. εὐ ἔτὼ Ἱ βἰηρο,, ὅκν. ξάνη ἽἹ Ὀαγη,, [πᾶὰρ΄. δέμ8. 

ΟἾας. δυϊονοες εἰ τὸ δ, Ἰαῖος Το οξβ Ξε Πολιϑδείκης. 

μὰ. οἰτὶ θὰ, Οϑο. τι το ᾿οἰτίϊδϑ ἰογέαα ᾿οἰτιςαΐο᾽ 

ῬΑΒΙΠοαΒι, Ματτας. ἰοσέι ἰοέαὶ ᾿οἰτιδ" : Οοἷδ. ῥίμαάα 
ορί. εν - Οξς. σοὺ. 1 ιἀτίγοϊα, ἘΔ]15ς. ἰοζεσία Ἰιθοσέδ- 
ὰρς ἀλλ γϊοΣ [κλϊ. ἰωυἐεχίοίενν ἰτδσν 806. ὃ 49 σϑῖν. 

διδτασυ οὗ τοις τἀυϊ νυ δὶς [τ΄ ὁ. πΈΟΒ [6}} τοροῖμοῦ 

δ. δον ὃς ἃ δ] γΑχὸ τς 

.. ἴ. χε νλῃετὸ αἱ τὸ ἰσαπενοτις 8 δὰ τ ὁ δεετοῦνο Δ) ἔδοῖς οὗ δ 0 

δὲ χλιδιτοὰ δῖνος ὀχ χὰ ὡστ ᾿παρυστανος ὅθέες διιδομβοὰ τὸ 

δ ωὐῶον ἘΣ ἴδὸ Δλατ τεσ: τῶι δἰξὼ ὄετῶδα Καὶς Βοιῖσ. χὺσ 
τας ὄξτνονο ἹνΧᾺ ᾿ς ἀὲ 5 

τα ἀποδαττοᾳὰ ἴὰ [1.δτὶξὶ 

Ὑλ,.ῈΣ 

-- 

δ «ΟΦ. «“, ὦν ." - - «Ὄ - ν ν ᾿" με Ν τοῦ τοι ΤΣ ον τοῦδ τ τ στ ῖ οὐτσσ. ἀἰζεσίως ψ πᾺ 

τ σις τὰς ΣΙ σε ἀχυ τα), τ λα ἀττὲν τὸττα ἢ ΡΏΌΪΩΓΣ Ν ἃ τις ον . ιἌνκϑι εοὐ δ ἴ ῷὦ γδιδοὶ» ἔν 

- υ »Μ“»35Κ'κνενΗνἯη ν δ . ᾿ Ὡ μὲ δας ἄξν ἀσν  Σ σὰ τὰ το ἐσο, δὸς ἄξεις, [ἐἴτἢ 
ΜΝ . - « αὶ . " δοὺς, 

Δ «αὐ διδὸὸς δδδιο χὴὴςΣ “Ὁ σ πο π δ πὰ ἃ ϑδοὴ “ - 



ξ 65. Ἱπάφ. ὁ ἰῃ 16]16. 58 

2, ΕἾΏΔΙ1Υ. ἴμρδ : λύκε. ασὸ ασὶίθ; ἀγε ἄγετε. φμῖηφμο : πέντε. 
8. Α5 8 τυῖΐῖο Ὀοϑίογθ ἀουῦ]θ δομβοηϑηίθ: 80οἰθβέιι-8, οὐ-86881,-8 

(οδεἰ 66), αἰ εϑρεν (αιι-δρὶο-8). 

Ομδηρθ οὗ 6 ἰο ἐ: 

1. Δοοογάϊηρ ἰο Ῥγίη. 1,δὐ. δοοθηξαδίίοθῃ ἰῃ υπϑοορηϊθα 

ΕΥΠ4 01.068 (8 680) [Ο]]ονοὰ ὉΥ 8 βἰῃρὶθ οοῃϑοπϑηΐ (οχοθρέ 7). 

εοἰϊφῦ : ἰεσ λέγω. οδ-εβϑέαοῦ : 8βοαθῦ ἔδος. ορρίαιπηη ; Ῥράμηι πέδον. 

ὑγδιϊπμϑ : ἰσημ8. αὐσίίο ασίίδ : ἄγετε ἀγέτω. αφίηιϊηϊ : ἀγόμενοι. 

Βοπι. 32. ΤῊΘ ὁὶ ἱπϑέοδα οὗ ὁ ἴῃ “Ποῦ (α΄. πλέκω), ΟΟἾμαι. 85ριεἱσ (τὶ. 

τρεῖ-}) τεϊηίϑοον (τί. πλθη-), δὰ οἴμοτθ, ἰ8 ἰο θ6 οχρ]αϊποὰ ἔγοτα ἐμ ἴδοὲ 
ἐμδὶ (πὸ ἔοσια, ὙΠΟ ΓΟΡΌΪΑΥΪΥ ἃγοδο ἐπ οοπηροβίϊοη, τηδὰθ 186] ἱπάθρθη- 
ἀθηὲ (εονηι- »ἱεῦ, οδη-ϑρίοϊδ, γέτηε 8007). 

Ἐοπι. 8. μυοητ-θηι πὶ -ἐη- ἰηδίοααᾷ οὗ -ἰη- σᾶϑ, ροῦθδρϑ, ἰηδαοπορα 

ἘΥ "υτεηίδ 7μυεηοιτϑ οἷο. αρ-ρείδ, ἐχ-ροὶδ ἴον "αρ-ρέϊδ, "ἐχσ-»ἐἐὖ το-[οττηοα 
τοι ΔΗΔΙΟΡῪ τ ἐπ 81 π|0]6 ἔοτπι ρείῦ, ΟΥ̓ 6186 ἔογιπϑὰ δὲ ἃ πιθ ΜΉ θη ἐπ 
δον οὗἨ ἰπ6 ΔῊ δὰ ἀϊοὰ οὖ δοοοτάϊηρ ἰο ΜΔοἢ οοἰδσδ οἷο. ΔΓΟΒ6 ; 

ΦΡ. εζφμαενῦ Ὀοδά6 οαφμῖγῦ, ἐχασημῦ Ὀθδίάθ ἐηῖφμο-ϑ, οομοίαμϑιι-8 ὈΘΒ14 9 

οὐμεϊειι-8 οἷα. 

2. Ἰπάοροπάρῃηΐ οὗ δοοϑηί, ἱπ οἰοβϑᾶ 8.114 0168 Ὀθίογθ πϑβ8ἷβ. 

φμῖπφμο 1) : πέντε. ἐησμῦ : τέγγω Ἱ ποῖ. ἐπ ἐπίμβ: ἐν ἐντός. ΤῸ 
ὙΒΙΟΝ ΙΩΔΥ Ὀ6 δΔααρα αὔρσην-8 Ὀοϑίαθ αδοθί, 88 Μ]1 88 ἐξσηιτηι, 

ἤφημ- τ, Ἰπ ΟΘ880. ἐΠΘΥ͂ ΓΘΑΙ]Υ͂ ΓΘ γϑἰαἰθα ἰὸ ἰεσ Ἱ φαίμου, οο]]θοί᾽ 
δΔῃὰ τέχνη; [ὉΓ 92. ΜᾺ ργοπουποοὰ 225: (88 δ00. 806). ΤῊΪ]8 

οὔδηρο αἰ8ὸ αϑδοίθα δὴ δηᾶ ὁηὴ᾽ ἔγοιη καὶ ἀπ η: (ὃ 287), ὁ. 5. 

οἱσίμίϊ : ον. ἔκατι, 8ἰηι-ρίοα : ἄ-παξ. ΤΉΘΓΘ ἃγθ,) ΠΟΎΘΥΘΙ, ἰῃ 
Ὀοιἢ οα568 ΙΠΘΔΠΗΥ͂ ΘΧΟΘΡίϊΟΠΒ, ἐμ6 Θχρ᾽δηδίϊοη οὗἨ ΜΪΟΒ ἰβ αἢ- 

αἰ, 6. ρα. οὔοεπαϊιηοπίντηι (}οπα- τ Ἰηᾶρ. Ἐῤλοηαδ- ἀπ -πιοηΐο- 

Ξε [πάρ “-ρ10-),) ϑυρίπο ροηέμηι (ΞΞε 5Κνυ. σάπέμεηι, ΤἸηᾶρ. "αέηι- 

-ἰθρη), ραγί. ἐμιτυθηΐιι-8 (Ξε αν. βατό-ς, ὅΚν. σαΐά-8, Ἰπαρ. "4ηι- 

“ἰ68). Ορ. διγίμον ἀδοθηὶ (--- ΒΚ. ἀάξα, Ἰυᾶρ. "“αόΐη) Ὀθδὶἂθ 
απαοοίηι. 

Εὸν 1,6, -0- ἔτοπι -946- 806 ἃ 1172, 8. 

Ταυϊοθυ δ ϊο δὲ Βθο 8 ἰ0 ΠᾶΥθ 8.}}} Ὁθθη ἃ αἱρμίμοηρ ἰῃ 

ἴδι. δὲ {86 ροσγϊοά οὐ ἐμ οἱ ἀϑϑὲ πηοπυμηθηίθ, ὁΡ. ἔθ 8ρ6]}}πρ8 
ἀεῖσοα ἀεΐσα, ἀείσο, γοῖάο πὰ οἴμοτβ. ΤμῸ ἀἰρῃίμβοηρ, πούθυοῦ, 

1) σοποογηΐης ἐδθ Ἰοπρ ΥΟὟΘΙ] ἴῃ φμίησμο, αἀἴσημσδ, ᾿ἐσπιιτηι, δηά 
ἤφπυ το 666 ὶ 619. 

παν σι 



δ4 πὰρ. 6 ἴῃ [8110 δπὰ Ο.1τΊ8Ε. 8 65---66. 

δὲ Δ ΘΑΡΪΥ ἀαίθ ὈΘΟΔΙΘ 8 ΟΡΘΗ ἦ, δπᾶ {0 Β]ρ1) δὲ ΠΟῪ ὈΘΟΘΆΙΩΘ 

8180 ΘΙ ΡΙογοα ἴον {Π6 Γοργθβοηίαίοη οὗ Ορθῃ ἴ- ον 6}8 (ΟΓ Ο]086 

δ- 0768) οὗὨ οὐμοὺ οὐἱρίῃ (866 88 41. 78). 

Ιῃ Ὁπιτίαδη δπὰ Οδοδῃ [Ιηᾶρ΄. 6 τνγῶϑ τη βί  Υ τοργοϑοηξοα 

ὈΥ 6. Βοβιθ8 {πθ ΘΧχϑρ1608 δἰγθδαν τηθηἰοηθά, ἐμο ζ]]οηρ; 

ἸΏΔΥ͂ Ὀ6 Οοοτηραοᾶ: ὕ{π|0Γ. ροέμγ-ργ88 υδαγροαϊθιβ᾽, Οβο. 
»είογα 'τέτταρα', Ὁταῦτ. οο-υογέμ, ομγογετο᾽, ἀθϑέγαηα ἵπ ἀθχ- 

ἰταπ, Οδβο. ἀαί. αἀϑποίαί Ὁθηίίαθ᾽ ((ο 1.δΐ. σομέέογ). Ἐϑβιὰθ 

ἴμιθ80 ΟΟΟΌΤΒ 4180 ὁ, Οβο. ἴ, 6. ρ. ὕπαρΥ. εἰδ10 ᾿ἀοοοί᾽, Οδβο. {8 

δι᾽ (θθδβίἀθ οϑέυ ἃ ̓ϑϑίο)" πίβϑέγα 8 Ῥτγορίογοθ. (Ὀθϑὶ ἀθ ποϑέρεμηι 

Ῥτοχίσηυ)). Οὐὑίηρ ἐο ἐδ Βοδυ ον οὗ 86 τηδίοσ!αὶ ἰξ 18 ᾿πῃροββὶ Ὁ]0 

ἰο ἀροϊάθ ψΒΘΠΟΥ ἐπ6 ομδηρθὸ (0 ὁ (0068) ἰοὺκΚ Ρ]800 ὑπᾶ 6 

οαγίαϊῃ ΘΟΠαΙΠΟΠ8., ὈΠΚΠΟΥΠ (0 8, ΟΥ ὙΒΘΙΒΟΡ 6 δὰ ΘΥ̓ΘΥΥ- 

ΜΈΘΓΘ [6 Β8116 61086 ΡΤΟΠΌΠΟΙἴοη ἴῃ πη Ὁ γ]Δη- Ο8οδῃ, δπᾶ ἐμαὶ 

Ὸ Πᾶν Ποῖ ἰοὸ 4ο Ὑ{ΠΕΠΗῃ ἃ ΙΠ6Γ6 ἰὙΓΟΡΌΪΑΓΙΥ οὗ πῃ6 ρτάρ!ϊο 

τοργοδοηϊαίίοῃ οὗ ἐπ6 βουπά. 

Ταυϊοθυ Παῖς οὐ ΜΒ τοργοϑοπίθα ἰῃ Οβοδῃ ὉΥ̓͂ οί, δὲ δπὰ 

(γα θὶΥγ) 14. ἀοίκιμῃη αδέοσιηα ἰπΐ, ᾿ἀἰοοτο. ἀοίγαί ἀεί. ᾿ἀϊναθ᾽, 

ἀοϊραίμα ἱταρον. Ἰυταίο᾽, ἀϊίγ 1]: ἀαΐ, ᾿ἀἰνπαθ᾽ (ἃ ἀογιναίγο ΚΘ 

Ὁπιῦν. αἀδυοία ᾿αἰνὶπα). ἐοτοί 106. ὯἽπ ἰθττα᾽, οΡ. ΟὟ. οἴκει. ΤῈ 

ΒΡΟΙΠρ ᾿{ ροϊηΐβ ἴο ἃ ρϑδϑᾶρο οὗ μ9 αἱρῃίμοηρ ἰμΐο Ορθϑῇ ξ. 

Ιη Οχμθτίδῃ δὲ οογίδ]Υ Ὀθοδπθ οἱοθθὰ δ, οὲα δοέμ ο΄. ἀφρεΐα 
αἰγίδα, αἀθϑέγο Ἰοο. Ἵπ ἀοχέτο᾽, ὁρ. Οβ8ο. 1οο. ἐθ7 6΄. 

8 66. ΟἸἹΪὰ [τἰ8ἢ. 6 ψὰβ οὔνθῃ τοίδϊ θὰ 8ἃ8 ϑο ἴῃ οἰϊοῖ- 

ϑοοοῃίοα 80}14 0108. σομτάθγοαν ᾿οοπδρίοἰταν: αὐ. δέρχομαι Ἱ 8θθ᾽, 

ἔγοια τί. ἀδγζς. οοἰέθε Ἱ ἰ4θ᾽: ΟΗΘ. λύε Ἱ μ]4ο᾽, ορέ. "ζοϊδ. 
θη. »ηθάα 'οὗ πιραᾶ᾿, Β5Κν. η»νάάλις 'θυγθοίποβθβ, μοπογ᾽, ΟἿ. μέθυ 

'ψίη6᾽, ΟΗΌ. τποέμ αοδᾶ᾽, ΟΟΒΌΪ,. ηιοαϊί Ἰοπογ᾽, [πᾶρ. Ἐηιόαάδε. 

θοἶ, Θ4}]. 6ρο- (ἰὰ Ερο-γξαϊα δτὴθ οὗ ἃ ἴον): 1,6. ὁγιι0-8 αοἰμ. 

αἰδυα- (ἴὰ αἰδοα-ἐμπαΐ Βοσ Ὀπ8}᾽) δ|κγ. ἀδνα-8. Ιπᾶρ. δεῖμο- 5 
'βοσβϑ᾽, ἐθοΐ ἑθς “πουβθ᾽ ἔγοπι Ἤέ6908 : αὙ. τέγος. οοἰδγ Ἰοατ᾽ : τσ. 
τέτταρες. ΟΡ. ζὈγῖμοῦ (Ἕ14]1. πεμπέ-δουλα ᾿χυϊπαιθίο] τη: ΟἿ. 
πέντε, πὰρ. Ἐρέιθηθ. 

Ϊῃ θ00}} Οδ8608 88: βθῃ. οἱοῦ ᾿ϑααΐ Σ}Ἴἔγοιῃ ρτὶπι. Καοὶὶ. ἤεζωξ 
(-ὁ 5611 ἴὰ Ορϑιῃ ἰπϑοσὶ ρίϊοηβ, 88 φμιαφμὶ Ἅ}1Π', δὰ 'π 64]1. ϑ86σο- 

ΝΞ μὲ; 8. βἷπρ. Ῥ͵Θ68. αϑ-δοὶγ Ὃθ Ὀχΐηρβ ἔογνγδγα, 



96. πάρ. 6 ἱπ ΟΙνΊ 8}. δ 

8678 ἔτοπια "δογίξ, ρτῖπι. [πὰρ “ὀλογοί; αἀοίοι; ἢ- ᾿ἀθοθιι ἔσομαι 
Ῥάεκοη, Ἰπᾶρ. ᾿αοζηι (88 242. 248) [μ9 ἡ αἴξου (86 ὁ ΟὨΪΥ ἱπάϊ- 
οδίοβ {Π6 ρ4]6.4] ἐἰπιῦτο οὗ ὑπὸ 01] Ιηρ; οοπϑοπδηΐ, ΜΒ Ιοὰ δᾶ 

δθοη ργοάποορα ἐπγουρ π0 ρα]αίαὶ γον6] οὗ ὑπ0 ποχί [0] σὶρ 

8.8 0Ϊ6. ΙῺ 8. ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΑΙΪΠρΡ ΤἸΠΒΠΠΘΡ ὑΠ6 {,-(0-)} Π|Όγ6 οὗἨ (0 

[Ὁ] Θομπδβοηδηΐβδ 18 ΓΘρυοθθηΐθα ὈΥ̓͂ Μ᾿ 8ηα, Ο ἴῃ {86 ἀδέ. βἰπρ. 

πεμγί, οοοἶ; ἴτοτιθη “πογίσ, Ῥοκμῦ (ποια. πορί, θο, βίθιη πογίο- 

Ῥοποῦ, τσ τ᾽, 6οὐιο- Ὥογβθ᾽; τι πογίο- ορ. 64]1, Νογίοτηναγ 8, 
Οοδεπογίμβ οἷο). ὅ06 ὃ 684. πάρι οοείδιῃ οοπάϊλομβ οἰϊοῖς- 

δοορηίοἃ 6 ὈΘΟΔΠῚΘ ἡ ὈΘἕΟΓΟ ἃ [Ὁ] ΟΡ Ρδ] δία] ὙΟΥΤΘΙ ΟΥ “0. ἔΐσ6 

ἢ, Ἠέσοβο08, βθῃ. 85. ἕο ἐθοΐ, ᾿βουδβο, αϑ-δέγ" Ἑποὰ βαγοβί᾽ ἔν. 
"ὀἰγ(8), ρτῖα. ἢ. ἬὍμογθ-8. πὰ ᾿ταθαᾶ᾿ ἔν. Ἡηθάμ, ἴο θη. 86. 
πα, 8. Δῦονθ. αδεδέμι" Ἱ βαγ᾽ ἔν, Ῥῤίγωι, ρυῖπι ἢ. ἘδΠονΌ. 

6 ἰπ οἶμον ἐμᾶπ οἰ]ο -Δοοοῃίοα 80]}14 0168, ἴῃ οα86 ἰὲ ἀϊά ποὶ 

Θπ ΓΟ υϑηΐϑη, (δ8 684. 657), Ὀθοαπθ ἂμ ἰγγαίοηδὶ σόονοὶ, {10 

φι Δ} γ οὗ τΒ οι δα)αδίοα {861} τηοϑίὶγ ἴο ἐπὸ ἐἰπιῦτο οὗἨ {1μ6 [0]10- 

πΙηρ ΘΟΠΒΟΠϑΠΐβ. 

ἴ. αϑ.δόγία Ὑοὰ 8, γ᾽ -- ΟἿ. φέρετε. 18 ᾿θδὶ᾽ ΑΙ ΥΘΥΒ ΡΓΟΟΙ ΠΟ 
τῷὸἢ ὅτ, ἐστὲ; {πΠ6 δοοθηΐθα ἔοσιαὰ σουὰ ὯὍθ Ῥεῖ. 

α. α8- χ᾽ ἴῃ α8-δόγα, αβ.γόμαϊηι Ὑοάάο᾽ δῃὰ ομοῦβ ὃδ6- 

546 ἐδ- (0.6 4]1. ὁ.:-, Ογτωγ. 6᾽.-: μα. ὁ5, Οὐ. ἐξ) ἴῃ ὀθ-γοοϊἑαϊά 

ὉΧΙΟΧ᾽ ὁ8-Ογ σι ἃ αν κίηρ, ΚΙ ρ’ οἷο. 

μ. (ἷ) ὅρων (ἔν. Ῥόά-διιγ)} Ὀδϑίάθ αϑ-δέμγ ᾿ἀΐοο᾽ ἔν. ἤδογι, 

μτῖηι. Κοὶε. ἔδογῦ τξΞ- φέρω. οσόπιτηιμβ Ῥτορογίίοι, σποῖρ, ποσί’ 
ἰο νιόβ8 Ἰλθαβαγθ, Ἰπἀρτηθηΐ᾽ ἔγ. ἔηιθ88-8 (Ῥηιθα -Ἐ ἐμ-8, ἴἰο αοἰἢ. 
παν, ἴο τηθαθαγθ᾽). 

ἴῃ ΖΌΓΠῚΒΊΙΚΟ 8όεηὐγἐϊ Δα]. Ρ]. ἱδίτοηρ, Ὀγανθ᾽, 8ὸό-πἰγίο ᾿Β ΓΘ ρ Ν, 

ΡΟΤΤΟΙ ΘΟΙΏΡΒΓ. 8ό-πογίμ δ το ροτ Ὀοϑι4θ πόγέ οΡ' δὰ ἢγβέ ὈΘΟΟΙΊΘ 7. 

3. 8 684. [π {μ6 ]Ἰαίθυ οΥ̓ΒΟΡΤΆΡΗΥ 86-παϊγὶξ δό-παὶγίο ὈΘΒΙάθ 

ϑύτ γῇ βότ-Ἡὐγθ6 ὦ ΤΑΘΥΘΙΥ ἱηἀϊοαίθθ ἐμθ ἔπιῦσο οὗ {86 ρχϑοθάϊηρ 

δΟμβομδηΐί. 83. ὃ 640. 

πὰρ. δπὰ ρῥσῖμι. 6116 ἐδαξοθυ δ Ὀἷο δὲ ὈΘΟΔΠῚΘ ὦ, ΒΘΠΟΘ ἕα, 
ἱΓ α, 0, ΟΥ τι [0] το, αὐ-7ξἀθἀ ἱπατταραῖ,, αὐἀ-Παάαὶ ᾿πατταιΐί: 

τ, ἐείδομαι, τί, μοξ». Ἐαΐ. 2. Ρ6 18. Ρ]. 70γ-ἐξϑία 1. 618. ρ]. 

ονιίαϑαηι, ἰο 1. 85. Ὀγθϑ. 720γ-αφαΐηι Ἵ Ἀ6]ρ᾽: α΄. στεέχω στείξω, 

Θοίι. δϑέείσα. ὅοο. ἀξ Ὁ οὐ’ ἔγομῃ ᾿αἀξίμ)6 (1 αἰ. ἀφὲθ6), ποτα. 



58 Ιπὰρ. ὁ ἴῃ ΟΟἾν. δηὰ θοσγπι. ἃ 66--Π1. 

ἄϊα ἴτοια "ἀδίμ)0-8 (1μα[. ἀφἶῦο8). Οἱ (μ6 2. βἷπρ. 2ογ-ἰξὶ8 ορ. 
8 640. ὅ -ΞΞ [πάρ΄. οἰ 18 ἐο ὈΘ μοὶ ἔον ῥεῖπι. οὶ. Οὑ. ὁ. δ. 
6411. γδξάα 'παρσοπ ρο-τδάϊα, ΟΟἿν. γδιὰ ᾿ραββδϊθ, ἔγθϑθ, δυθϑῃ, 

βιῃηοοίμ᾽ Ογμγ. γιό 'Ῥγοϑροῦ, οχρϑάϊζυθϑ (θέ. "γδα-)., Ο1-. 
γίαάαῖηι Ἵ ἀτῖνο, τἱάθ᾽, τὶ. γοαμο: ΟΗΟ. γἸίαη ο τπουθ ομϑβοὶῇ 

ΔΉΘΥ, ἀτγῖνθ, τ ἀθ᾽ ἀπά δΈεο- εἰ ὙΘΔαΥ, οασὶρρθά᾽ (ἐπ Ιαἰΐορ ᾿πῖθι 

τί, ἔογπι γοϊά-). 

Τηᾶρ. ἰδυΐο- δῃὰ ᾿θίθγοθυ ] δ ϊο ορ. ὙΠῸ [τἰβὰ δπαὰ Βυι βρὲ 
ὈΣΘΆΠΟΪΝ ΘΟΠΟΌΓΓΘΕΕΪΥ Ροϊπί ἰο ορ. Τ}19, ὈΘἴΌΓΘ Θομβοηδηΐθ, ὈθοαΠιθ 

ἱπ ΟΟἿν. δ, ὙΒΘΏΟΘ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ {16 ἢγβί ᾿πϑίδηοθ μα, βθῃ ἃ, ὁ 

[οἸ]ονοᾶ; ἴῃ Βει ῖβϑῃ μ᾿ ΟἿἿγ, ἐμαί Ογτων. Βεοῖ. ἐμέ Οὐγῃ. ἐπ 

ῬΘΟΡΙΘ᾽ ἔσο σία: σοί. ῥίμάα, ορῖ. εμᾶ. ΟἿν. ἰδεθα (ραῃ. 
ἰσοΐιοι) ἹἸιρμἰπίηρ᾽, ἰμαον ᾿'παϊΐθ᾽ 'ἴῃ ἰμαοΐ-ἐδ ᾿πμϊίομοῦ: Θοίμ. 

μα σαν, ατ. λευκό-ς ᾿'πῖο᾽, ΟΟΙτ,. ἀαΐ. 9]. 8γμα-παηπηαίν, 
ΠΟΙ. βίηρ. ϑγμαΐηι ϑέγθδιη : αὕὟ. ῥεῦμα, Ιηᾶρ. ϑέθιῃ ἤϑγεμ-" Ή-. 
Τηῃ 1 ΤΏΔΠΠΟΡ ἯΔ ἢδᾶγο ὅ ἴτγομῃ δηΐθϑοηϑηΐαὶ οὐ ἴῃ Ο.ὕἷν. πδὶ ἢ.» 

᾿αἰηθ᾽ (Ὀθβἰ4θ Ογτγ. παῖ Οοτπ. παι Βγοί, παὺ παρ), ἔν. Ῥπομθη, ἱπᾶρ. 
πηόμῃῳ (ορ. 88 6. 114. 288): ὙΒοΓΘαΒ ἃ ἴθ ΟΟἾν, οἷ Ὑθπονπ᾽ 

Ξς 6... χλέξεος δὰ ἴῃ πῆρ Ὥθν᾽ Ὀοϑὶάθ ΟΟ.Βγοί. ποιοϊά, ἴἰο 5ΚΥ. 

πάσψα-8 (ΟΡ. 88 189. 154). 
Βθ. ΠῚ δ6 οὔδηρο ἔγοπι ὃ ἰοὸ μὰ ἴῃ ΟΟἿν. νὴ οοοδϑίοηθα ὈΥ δὴ 

α οἵ 0 ἷη ἐδ ξο]] νης ΒΥ}14010, ἔθη ΒΌΘΝ ἔΌΓ ΙΒ 88 ἤοπι. δγμαίμι ἔν. δογδη έν, 
ἀαὶ. ἐμαϊῆ ἔτομι Τισίξ οδηποὶ πᾶνο ὈδΘὴ ζογπιθὰ δοοογάϊηρ ἴο αν, Ὀυΐ ΔΓΘ 

ΤΔΘΓΟΙΥ ἄπο ἰο 8 ᾿οΘΥΟΙ]Ἰηρ ΙΓ ἐμ6 ἔοτη8 οὗ ΟἾἾΘΓ Ο8868. 

οᾳ ἰΒ 8511} ἴουμᾶὰ 1η 6.41}. ἴῃ ἴουπιβ ἰΚκ Τομίο-αΐμ8, 1,6με- 

οοἰΐμ8 (ΖΘυ88- ΕἸΌ6] α,, Ο. 84 ἢ); Ὀοδι46 {686 δΔΙΡθδαῦ αἷϑο Το ον 8 

Τουυτιους οἷα. (48 αυοϊρα ἀθονθ). [ἢ 10 ΤΏ ΠΉΘΡ 4180 Νέσοϊα, 

Νιυϊϑέιοηι, [86 ἱ οὗ ψΒΙοΝ 18. 4180 ΡγΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ αϊγθοὶ οοπίϊπυδίϊοῃ 

οὗ ὁ, Ὀαΐ 4180 ΔΙγθδάυ ᾿Νουθῤδίιηη ἀπα Νουϊο-ἀὔπμηι Νον -οα8016᾽ (88 
φυοῖοά ἀδόγνο ὅ6). ΤῊΘ αμθϑίοι 18 ῬΓΟ ΔΌΪΥ ΠΘΓΘ ἃ ἀϊδογθηοο οὗ 
ἀϊαϊοοὶ τἰξΐη ἔμ Ο4111ὸ Ὀγάηοὶ [186]. 

8 67. Θογδηΐο. παρ. 6 Ὀθοδπθ ὁ ἴῃ ῥγὶπὶ. θῦῃ. ἴῃ 

{86 [0] ον ηρ᾽ 68868: 

1, Ὀθίογθ π888] -ἰ- οοπϑοπϑηΐ, αοίι. Οϑαχ. Αρϑ. δίναάανι 

ΟΗΟ. δέμέαη Ο.166]. δίπαα Ἴο Ὀϊπά᾽, 1. βἷπρ. Ιπᾶρ. ᾿ὁλδόπαλο : 
ΒΚνι. δάπαλμαπα-»" 'α Ὀϊπάϊηρ᾽ ἔαϊ. δαπαλέξγά-ἑ 6. “11 Ὀϊπα᾽, 1,8}. 

ο71-ὁπαἀδηηοη μην ὉΠ -οἱ οὐ, 



ἢ 61. πάρ. 6 ἴῃ αοτγιπιδηίο. δ 
-- 

Βοπι. 1. Τμαῖ {π|8 ἡ πιδὰθ 18 Δρρθᾶγβῃῆοθ δἰγοδὰγ ἴῃ φγίπι. ϑτπι., 
ἰδ οομδιτηθα Ὀγ {πο ἔδοῦ παῖ ἴπ γοῦῦ Οοὐδ. "ἔηηα ΟΗΟΘ. γίηημ Ἱταη᾽, τ ο89 
οὔἶχ. ἴοσπι Ἐγίτημ- οοπίαίπβ ἱπᾶρ΄. ἱ, δὰ π οι ὈΘΙοηρ 8 ἴοὸ 5Κτ. γί -μά-ἰ Ἴοΐβ 

βον, 1οἰ8 γαπ᾽, γί -οὔτεξ θορίηθ ἐο βον᾽ (Οβι μοῦ Μογρι. ὕπί. ΠΥ. 45), ραϑβϑὰ 
ΟΥ̓ ἱηίο {16 8θ0τὶ98 δίμαα : δαμα ἴῃ ἰΐ8 ἴθῃ86- Του ῦοηυ ἴῃ ΘΥΘΥΥ Οἴτῃ. 

ἀϊδὶοοὶ (ρτοῖ. αοίμ. ΟΗΟ6. οἷο. γαθρη). Τμὶθ οουἹὰ ΟὨΪΥ πᾶν ἐβδκθη 9]866, 
ἱΓ 186 ἡ 1 δίπααη οἷο. δὰ δ)γθδαῦ δγίβϑη. 

2. Ϊῃ ποίογο- πᾶ ἰδυίζοθυ!δῦὶο οἰ. 

ἃ. Νοῃι. Ρ]. Οοί!ι. ῥ»εῖ8 ΟΗΘ. αγξ Ο.166]. ῥγῖρ πγθϑ᾽ ἔγοτῃ 
τς ἔδγοῖος : ΟΙΒυϊρ. ἐγῦ7ε (8 68), 5Κν. ἐγάψαβ, αν. τρεῖς 

ἴοι ἤτρεί,)ες, πὰρ. Ἡγέξοθ. αοίῃ. σαϑίοἰ8 ΟΗΕΘ. φοϑίϊ Ο.166]. 

φϑίον σοϑίν" 'σαρϑίθ ἴγοτῃ "χαϑέϊ(1)2, ἐΖαδίοϊοο: ΟΒαΐρ. φοβι76, 

ἐρί. ᾿αδοδίθι-68, ορΡ. ὅ8|κγ. ἄσαψ-αδ (ποτ. βἰηρ. ἀνϊ-). Θοίῇ. 

σαι Ο(ϑάχ. βοίίαη Ο.106]. 8οἰ7α ἰηῆη. ᾿ο οδ.89 ἰο 8ϊ{, ἰο βοΐ, 

Ἰ, βἰηρσ. αοὐμ. 8αέ7α ἔγοπι ᾿βαΐξίδ, ᾿βοαέϊδ, οααβαί. ἔγοιῃ τί. 866:- 

οἰ: ορ. ΒΚ, 9ϑἀδάψα-ηἱ Ἷ τ λκο ἰο εἰΐ, βοΐ, 6. φοβέω Ἱ ΔΚΘ 
ἰο 06, δοᾶγϑ᾽ ἔτοτῃ ἤφοβείω. 

Ὁ. αοίῃ. δέοίσαπ ΟΗΟ. εἐΐψαη Ο.]106]. 8έῖσα 'ἴἴο οἰ ̓, ρῥτὶπι. 
ὅεγπι. 1. δἰπρ, Ἰβέξχο ἴτοιι ἤβέϊχο : αὐ. στείχω, πάρ, "δἰδιαἢδ. 

Βοπι. 2. ΤΏ ρστοδὲ δηϊ αν οὗὨ ἐπ|18 ἢ 18 Θοηβγιηθα ὈΥ {ῃ6 ἴδοὶ, ὑπ 
ἐδο ργοβοῃῦ: αοίμ. δείδα ΟΗΟ. αἀἴδιε ἵἿ οχιθπα", πνπίοι ἰπ ῥγὶπι. αθγαι. μδὰ 
διίβοῃ ἔγομι δΡίηοχ, οΪάον ὄΡεωχ (ΞΞ Ιλ. ἐοηκΚὰ “ τόδοῖ οαὐἱδ ψ ἢ Βοππο- 
δϊηρ᾽) (8 214), ζαγθ οοοδβίοη ἔογ {πὸ ἔογηιδίΐοη οὗ (πΠ6 ρῥγοί. ἔοσπι: Οαοἱῃ. 

ῥαιὰ ΟΗΟ. ἀξδῆ εἴο. (αὔίον (ῃ6 δῃδὶορῪ οὗ ργϑίουϊ(θϑθ ἔγοπι βοὴ τγοοίβ 88 
δἰεἰχλ.). ΤῊΪ8Β 88 ΟἿ]Υ ῬΟδ51016, 1 ἔπ Σ ἴῃ ἐοίξασ (ροῖϊ. δίείρα) “88 8]- 

Τρδὰγ [ἢθΓγο. 

8. Θη ἔμο [ΟΠ] ίηρ 801180]16 οοηΐαϊηθα 8 ΡΓ0- θυ δῃ10 

(δ οὐ 2. ΒΎοπ 8. βίηρ. ᾿εβέΐ (Ξξξ ἔστ) "ἰβδέὶ : αοίῃ. ΟΗΟ. 
Ο,δάχ. ἐβέ, Αρβ ἴ8. ΕἾ 8. βῖηρ. ᾿ῤλογοίὶ (Ο.Βυΐϊνς. δογοῦί, 8|κΥ. 

ὑβάγα(ἢ ᾿δογοᾶϊ, ἴθ ηο0 ἐδογαϊ : σοι. δαύγ δ, ΟΗΟ. δὲγίί. Ῥυῖπι. 

ὕοτηι. ᾿Π χιαηα-η ἴἴο 110 : Ο.166], ἰΐσᾳ)α Ο(δάχ. ἐσοίαη ΟΗ. 
"κκαη : αν. λέχος ᾿θοα᾽ τί. ἰεᾳὶ-. Ῥείπι. ὅθγα. Ἡγῖηας ᾿ϑαυι θη 

(ΟΗ6. γα.) Ὀοϑῖάθ θυ ᾿ϑαῦὶ μ᾽ (ΟΗΟ6. 6γ4α) : τ. ἐρ-αζε δῃ 

ἰο ἐμ δαγί μ᾽. 
Βοπι. 8. 6 πᾶν 8180 ἤθγθ 8 ρτοοῖ οὗ [Π6 γγοδὶ δηϊυϊυ οὗ {Π9 ἑ. 

Το τοῦ "δίἀϊαπατη Ἴο Ὀορ᾽ (ἀοίι. δίάγαπ Ο.δάᾶχ. διἀάίαη Ο.106]. δὲ ἄ)α), 
ψΒ 10 ἢ ὈΘ]οπχ8 ἴοὸ Οἵ. πείθω ἵἿΞ ῥγϑυδὶὶ ρου, Ρογβυδάθ᾽ τί. δλμιολαδτ, σουἹά 
ποὶ παυθ μδὰ α ἴῃ [ῃ9 ρῥτγοῖ. οὗ 411 αϑγπι. ἀϊδ]θοίβ (8. 985. "δαᾶ(ἢ αοἰᾷ. 
δὰ οἷο.) μαὰ ποὶ ρῥγίπι. αογπι. δ ζίαηα-η, ᾿δίίλαηατη (τι. 864-Ὁ Ὀ6θῃ Ῥτο- 

Ὡοπηορὰ πΊ ἐ. 



98 Ιπάνψ. ἐ ἰη Θογπιδηῖο. 8 61. 

4 ΕἾΏΔΙΙγ, 6. Κ. 2. βίηρ. ἱροῦ. ἤζαγὶ (οί. 7α»7) ἴγοτι 

δραγο αρ. τ. ἄγε. ϑ0ἢ δὴ «ὦ, {πὸ Ιπᾶρ. ὁ (866 8) μιδὰ 1η- 

βΒαθηοθ ὑρὸπ 8 ργθοθάϊηρ 6; ἰἰθη060 2. ρΡ6Γ8. Ὁ]. ᾿γαγίαϊ (ἀοίῃ. 

αγί ΟΗ6. ἀϊα!. ξεν): αν. ἄγετε: δοο. ὄημιϊ-ξὶ (οἴ, Ο.106]. νος 

ΟΗΟ. πη 'πιθ᾽}): 61. ἐμέ-γε, οἷο. Ορ. Κῦροὶ ἱπ Ῥαὰὺ] ἃ. Βγ. Βοϊέτ. 

ΥΙΠἽἹΙ 1958 ἢ. 

5. [ἡ ἰβοϊαίθαά οᾶβθ8, ΠΘΥΘ 0 ΓΘΆΒΟΠ [ὉΓ 86 Ομδηρθ 88 

γθὲ ὈθΘη ἀϊδοονθγθα, θθρθοί !Υ ἰπὰ ἀπδοοθηϊθα ΒΥ]]8 0168: 6. δ΄. 

Νοταὶῃ8)] βυ ἔχ ῥγίπι. αἰθυπι. -ἰ2- τὸ 5Κυ. -αϑ. ΟἿ. τ-εσ- [,δὲ. -68- 

(οι. αφεΐξεα- “ἴδοατ). ΟΡ. Ῥαυ}]β αγίϊοϊθ 'ἴῃ δὰ] - Βγδυ θ᾿ Β 

Βοϊέν. ΥἹΙ 85, Οϑιῃοῦῦ Ζυν αοβοι. ἃ. Ῥογῇ. 419. 

Το  οϑὲ αἀσοΥπιδηΐὶο ἀἰαϊθοῖβ ἰῃ βΘΠΘΓΆΙ βίορροα δὲ ἐδῖβ 

Ροϊπξ. Αἢ 6) ρΡγθβϑθυυϑὰ ἴῃ υπὶπίουγιρίθα ΘοπΕἸπῸ ΕΥ̓͂ ἔγοπι {π᾿ Γπᾶρ’. 

Ρείμι. ἰδυρυδρθο, ἰδ τοίδἰηθὰ 6. ζ. ἱὰ ΟΗΌΟ. δογα ἴἴο θθατ᾽ τ 

ρΡεπι. αογπι. ἤδεγανα-ν (τ, φέρειν) δηὰ γελέ τρί᾽ τ ῥγἶπι. 

ἄσται. ἔγεχία-Φ (τ. ὀρεκτό-ς). 

Ἐοπι. 4. ΤῊΘ οἰδησο οὗ ὁ ἴὸ ὁὶ ᾿πγουρὶ [ἢ6 ἱπβθύθηοθ οὗ 8 0] ον; 

Μ ἰδ αθδιϊοη80}]96. Ε. κ(. ἰὰ ΟΗΟ. 1. ροτβ. 5ζ. δέν πέρεμ, ἰο δέγαη, μενα. 
οἰίμ τὰ. ᾿συβίοια᾽, ΡΥγΟΔΌΪΥ ἴο αὖ. ἔθος ᾿ουϑίοια᾽. δίδμμν ἱδουθη": [,βϑ0ὲ[. ϑερέενη. 
λένμα δία ἴγ. μυῖαι. θαι. ἔχεγ έν {πὶ} δοδρίγοιο ν, 8. ὶ 628): ατ. χέρας 
οτη", 860 Ῥδὺ] ἰῃ Ῥδυ- Βεδυμὸ Βοὶϊ. ΥἹ 18 ἢ, Βτναῖο ἴῃ Βοσεθηῦ. Βοὶἐγ. 
ΧΙ 185, Βγδυπο ἀνὰ. γδδῖμ. Ὁ. 19. 

ΤῊΘ αὶ δἱξο οἵ ἴλὸ τοοῖ Ξυ) ὺ]ο ἴῃ ὀέγὶς, δέν οἷο. ταὶ ΟὨΪΥ μδνθ 
μοση ργοάυςοὰ ἱἰπ δ οϑὲ ἰουθδοῖς τἈγου ΚῈ 186 ΓΟ] οπεὶηρ ἢ. 

Τηο ΝΌΟΓΒ6 ἀϊα]ος. ἤδΥθ ἃ]Ξὺ ΒΟ ἢ ἂῃ οΪὰ «. 6. δ. Ο.1}06]. 

ῥεγα -Ξ- ΟΗΟ. δεγυη. 
Οὐ [86 ΟΥΝΟΥ δαρὰ δύθσυ «. ποῖ ἢ δά τουιιηθὰ ἴῃ ὈΓΙΠπι. 

Ἕοτη., Ὀοοᾶτθ ὁ ἰὰ (Ἰοτῆ. ΤὨθΩ τ} 8 ὃς τἈγοῦσῃ τδ6 ἰωβθσδοθ 

οἴ 4 ρθε] υξξὶς Ἰλπ, πἢϊο ἢ ἃ͵θὸ οὐονοχηθα ἐ τε [πᾶν αὶ (8 85), 
βρεαπιο 4 ("᾽} ἀφαὶϊα Ὀοξοχὸ κα ἀπὰ ἃ. νίαν ἴὸ τὰκοὶ, δ ορροδοὰ 

ιο ΟΗσ. μνᾶν Ὁ ΤῸ]. ἀμενεὶ τ Οὐ. νειν. Τα δέν ἴΟ δσ, 

ποῦνε, δὲ ον τὸ ὈΝ. κῶν ὈΙΟΩΙ τὰ ἴῸ ΚΟΥῪΘ 

σθαι τ--ς ἴκλι. κήτη. τ χθοῦτ Ἔϊ 6 κἷβ ᾿ευλρι τὰ ἹΘΡεΌσΥι, 

πὲ ΟΗΟ. τὰ ἌἈχε ἢ ΟἹ τ Ἔκ ὄτπε τῶν θβεῖνα- 

(ᾷ 214) τ ἴω ὑῖνα τ τολῖος τ γα, πὲπ δ ἔκγαΝ τὸ 

ΘΗ. δσνκ. σσῶε ἔτοσκ σις πὸ Όἤὰ. οἶς ΤΡ ἴοσπαα 

αέγβεία τὸ οἴ σὐἷπ φασοῖοα ἀτὸ μὸιδὶ ττ2π τὸ Οϑασ. 



ἢ 61-- 68. Ἱπᾶρ. 6 ἴῃ αθγπηι. δηὰ Βα]ν.-8] αν. 89 

γα ΟΗΘ. γἱλέαρ ἴο ἱπᾶρϑ᾽ ΤὩΔῪ ΒΟΥΥΘ 88 ουὐϊάθῃοθ (0 8Π0Ὺ7 
ἐδαὲ δαίγαη ἀπὰ γαΐδ8 δά ποὺ δὴ 6 ψἝΐοῖ Παἃ Ὀδ6ὴ ρῬγθϑογυθα ἢ 

πηἰπἰογττιρ θα οοὨ αἰ ἐπγουρᾺ ἰμ6 Ἰηἤυθηοθ οὗ γ δὰ ἢ. ΕῸΣ 

ἴξ ἰ8 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ῬΟΒΒΙΌΪΟ ἰο ϑβοραγαΐίθ ἢ αὖ ἰῃὰ [086 ουὴ8 ἔγοιλ 

ἰδαὶ ἴῃ αὖγῥα ἱϑαυί μ᾽ δηά γαΐϊέ8 ρα, 

Ιπᾶρ. ἰδυξοθυ δ θϊο δῷ ἀρρϑδῖβ ἴῃ οἱ! δ ἐμ. ζἀΐμβα Ἱ 
ἝΠ00860, ἐθδϑὲ, βοιϑοί᾽: αὙἿὕ. γεύομαι, ορῇ. ἐϑόμδ-δ. απα-δίμαα Ἱ ὈΪϊὰ, 

ΘΟ ηϑπα᾽ : ΟἿ, πεύθομαι, ορῇ, Ῥὀπόμαϊδ. ῥίμαα 'ῬΘΟΡΙΘ᾽: Ομβο. 

ἰοοίαα ᾿οἰντἰαἰο᾽, ΟΟΙν, ἐμαΐἤ, ῬῬοΟρ] θ᾽, ορῇ. ᾿οιἐα-. Τὰ Ηρ αθγτηδῃ 
ἰξ Ὀθοᾶτηθ, Ὀοίογθ ἀ-) 6-) ὁ0ὁ- υονοίθ, ἰῃ (6 οἰαθϑί ρουϊοά 60, ἐῃ 6} 

ἴθ, ἴῃ 811 ΟΥΘΙ ὁ8868 ἐμ. αἀδοία αἰοία ῬΘΟΡΙΘ, Ὀὰὲ αἀὐμέΐδε Ῥο- 

Ρυϊατίθ (ἀοὐ!ι. ῥέμαϊϑεῦ δάγ. ᾿ἐθνικῶς). γοοζα γἱοϑα ο ἼΘΘρ᾽ 

ΞΞ, ἀοἱῃ. ἢγημέαη: Β5Κν. γόάαμα-μι ᾿πϑορὶπρ᾽ (πουμ), τί. γεμρά-. 
Ιξ ἰθ ργοῦδ]6 ἐμαὶ {86 ργοπυμοίδίϊοη δῷ 58.1}} οχ ϑίθα β' ΠΟΥ ΙΪΥ͂ 

ἰῃ Ῥτῖπι. αθγει. δηα {παΐ ἐφ ΟὨΪΥ ἄγοθθ δ ὑμαὺ ἐἰπι6 61 ὑπ 6 ΓΘ 

ἮᾺΒ ΔῺ ἡ ἴῃ {6 [0] Τρ ΒΥ} 4016, 6. ρ. “Ῥίμᾶϊϑια-. (ΟΗ6. 

ἀμ 89} Ὀδϑίάο ἐῤῥομᾶσ (ΟΗῸ6. ἀεοία). 

8 6810. ΒΑ] ἐ16- 8] υοηϊο. 110. ὑοξὰ ΟΟΒαΪρ. σόσᾳ Ἱ ἀγῖνθ᾽: 

αν. ῬαιρΒΥ}. ἐέχω Τιαἱ. νοῦ αοίἴῃ. σα-υἷσα 8κν. οαλαηιὶ, Ἰπᾶρ,. 

ἡμέδὴσ Ἱ ταουο, ἀτίνο, 1}. οοὐκὰ ΟΟΒυ]ρ. οἱόξᾳ ἔγοταλ "νοίξᾳ 
(ξ 281) Ἱ ἄταν, ἀγαρ᾽: Οτ. ἕλκω (ορ. 8ὃ 104 τοπ.), ορΐ. 
"μόφδ, Τάτ, ζοίμγὶ ΟΟΒαΪρ. ὀοίψν 76 ουτ᾽: α΄. τέτταρες Τὐὺγλγ. 
Ρείμγ- ΟΟἿν. οοἰμὲν ὅν. οαἰυάγεαϑβ. Νοιηΐπαὶ βυ(χ -ἔθ).-, ρθη. 

ΡΙ. 118, γιο-ογ ΟΟΒυ]ρ. γ»ια-ἰογ-ῖ ταα ται: ορ. ΟἿ. μη-τέρ-ες. 

Υου. εἷπρ. οἰϊκὲ ΟΙΒυ]ρ. υἱός πο] δ: τ. λύκε, 1,αἱ. ἰμρ6. Ῥοτ- 

Β008] βιῆχ οὗἩ ὑμ6 2. Ρουβ. ρ]. {10}. 968-16 δϑα-ἴ6 ΟΟ.ΒυΪρ. 768-:6 

ϑβέϊβ: ὁΡ. α΄. ἐστὲ. 
Ιη 11}. ὁ 18 πηοϑίϊΥ ΡΓΟΠποιποθά ὙΘΥΥ͂ ΟΡΘἢ δηᾶὰ 1 801Π10 

βου ἤοτι πα θαβίθσῃ ἀἰδ θοίβ 1Ὁ γορΌ ΥΪῪ Ὀθοδπι6 α, θα ἰμ 018], 

6, δ. αϑδὴ τες ἐδὼ Ἱ τι (8 6θ6, 2).ὕ 

Ιπᾶρ΄. Βοίθσο- πὰ ἐδυςοθυ  ]δῦϊο δῷ ΔΡΡΑΓΘΕΓΥ ὈΘΟΔΙῚΘ Οὔ, 

ΝΈΘΠοΟ Βα] . ατρ (οΡ. ὃ 84), αἰγθδάν ἴῃ ἐῃθ ροτοά οὗ ἴδ Βαϊ]ίϊο- 

δ᾽δυοηῖς ῥυγῖπμ. ΘΟΙΠΠΔΌΠΙΥ. 
8. Ἠοίθτο Δ ]ἸΔΌ]ο: ΤΠ}. αὐ, ΟΙΒυὶρ. οὐ. ΤΑ}. ἑαυα-8 ἵζασθ᾽, 

δαρα-8 δαυθ: ΟΥ. τε()ό-ς, ἐ(υ)ό-ς. Οἱ. πουΐ ᾿πον᾽: θ:. 

ψέξο-ς. ΟΟΒυ]ρ. ρίουᾳ Ἱ Άον, 881} : ασ. πλέ()ω. ΟΟΙΒυἱς. ποπι. 



ἱπάρ. ὁ ἴῃ Βαῖι.-5]δυ. 8 68. 

τῶν τυπὶ ᾿ϑησ 68: 60. αν. ἡδέ()ες, αοἴμ, 5Μ078 

τ μὰ μι; Ρτῖα, Οογπ). Ῥϑνηορος (δ 119). 5Κν. φσηάτ-αϑ. 

εὐ αὐ [μθιτ. αἀδιρίἠὲ ᾿Ὠἰπο᾽, Ῥγυθ8. ηδιῖηΐα [6 πίη, 

το τε ὨϊηΘ᾽ ἅτ ἴο ὉΘ ΘΧΡΙΔΙΠΘα 88 Ὀθὶπρ ογπηθα ἔτγοτῃ 
με κν νὰ [18. ἀδοσέηῃ! ΟΟΒα]ρ. ἀοδοιὶ “ἰθη᾿ ; ὙἯΘ ΤΩΔΥ ΟΌΒΕΥΥΘ 

- ἰἂὲ το ἰηἴ)4] ἄ- ἰπϑίθαά οὗ η,.- οδῃποί ψ611] Ὀ6 Θχρ]διηρϑα 

ἀν 5. ἤδη 89 Ὀοίηρ ὈΟΙΓΟΝΘα ἔγοτῃ (6 ψογὰ ἴῸΓ ἐθῃ. 

πο. 1. [τ ἰΒ ἀουδύυ}] πποίπου ὑπὸ 6- οΟὗἩ ἴμ0 {10}. δηὰ 1,οἱἱ. ποτὰ 
οι Ὅο᾽ κ ἀὰθ ἰο δανοηϊο ἰηβυθποο δηᾶ ἠομϑ-ὀ Ὑ͵ὶὺϑὸ {π6 τἱρῆϊ ΤΌγ ἐπ 

κὰν. Βαϊτῖο, Ὑ ΒΙΘἢ πα τοίαπϑα ἴῃ ῬΓ88.,) ΟΥ̓ ὙΠΟΙΠΘΥ ΔΙΓΟΔαΥ ἰπ Ῥσίηι. 

ἀξ τιοτ νυν ας ἀδ- τοοὶς ἴπΠ60 Ρ]Δ60 οὐὗ μπο- δηὰ ἐπ η.- οὗ ἔθ Ῥγυβϑ. 

το Ἀὰ δογγονσοα ἔγοπι αογπι. (6Ρ. ΒΟΡΡ. γον οί. αταπιηι. 13 76, ΕἸΟἷ 

νυυτιοζὺ. [13 δ88, 144, Βευὔοϊκπον 1ἰζα- 85] αν. Βιυάΐοη 1 80, ΟἰΒοΙ᾽ ΜοτρΡΕ. 

λις. 1 90). 

Ὁ. ἸΤδυϊοθυ)]δῦῖο: Γι}, αἢ, ΟΟΙΒυ]ρ. ἡ (ἔτ. οὐ 8 185). Ιηΐ. 

χὰ. γἀῤωοδὲ ἴο σίηβο᾽ ΟἽ Βα]ρ. ρἱιο (1. βίῃρ. ργθβ. ρίουᾳ), βαρῖπθ 
τὰ. μέώμ-ἐμι ΟΟΙΒαὶρ. ρει : ορ. αν. ἔπλευ-σα, 8Κν. ἰπῇ, ριδίμετηι 

ιν αἰ. Ργθδ. τηϊᾶ, ρίάν-α-ἷξ '6 θυ πιϑ). {108. γαμνάνι (Δι 
ἀνοδαὶο ΡΥθ8. ΌΓ πὶ, ΠΟῪ γαπα 67.) Ἷ Ἰαπιοηΐ, οοταρ]αῖπ᾽ : 5Κν. γδα -ηνὶ 

Ἵ Ἰαιαθοῖ, ψ66Ρ᾽, [πᾶρ, “γόμα-πη οὐ ἔγόμασ-ι. Τὰ, γαμσίὰ Ἵ 

ὈΟΪοδ : οΡ. τ. ἐρεύγομαι. Ὠἱξμ, παἴ7ε.8 'ἀοπ᾽: Θοίμ. πη) ἐ-8 

ον, ΟΟΒυ]ρ. πῇ. διε ἴο 0. ο41164΄, ϑαρίπο εἰνεϊδ: Κ5Κν. ἰηξ. 

ἀγόέμεη ἴο θατὶ, ἰο ΟΙΒαυϊρᾳ. δἰοῦο (βέθπι δἰουθβ-) ποτά : σ. 
κλέξος 5Κν. ὁνγάσαξδ (αθα1.) Ὑοποναὶ, 

ΠΟ ΘΓ οβυ Δ ἷο Ιπᾶρ, ῥυῖμι. ΒΑ] Ἰο- αν. εἰ Ὀθοόδπηθ ἵὲ ἴῃ Ὀτίμι. 

Νίαν, δηὰ (Πἰ8 ἢ χα8, ἴθ ἰΐθ γρογϊοὰ οἵ ΟἹἁ Ομυγοι ϑ᾽ανοηίῖο, 

ἰοξιμοπηθὰ ἐο ἑ (ερ. ὃ 86 ρᾶρο 81). ΟΟΒυϊὶρ. οἵᾳ ουἱ7ᾳ: Τὰῖῃ. 

νο)ὰ Ἱ τυτο, πἰρά᾽, δ8Κν. νόναιηϊ Ἱ ποανο᾽, πὰρ. ἡμέϊσ. Νόοιι. 
ν]. σοι 76, φοϑί ) ̓ξιοϑῖϑ' (ποπι. βίας. φοβἢ) ἔγοτα "σοϑέεϊ-ε(8) : ὁρ. 

Μκι, ὄσαψταδ οΥοϑ. ἐγ) ἰγὺ)ὁ γοθ᾽ : 8Κτ. ἐγόψ-ας, πὰρ. Ἡ γέ -68. 

[πάζ΄. ἰδυϊοθγ]] αὐϊς οὐ ἀρρθδῖβ ἰὴ Γἰτἢ. 88 οἱ δπὰ ξ. ἰῃ 5΄᾽ατοηῖο 

ἂν 1, Τὸ οουγϑθ οὗ ἀθγυθὶορπιθηῖ οὗ τὴ Ἰαιϊέου στῶ "εὶ, τὲ (ἼΩ, 

{4 6ρ. ἴπΠ6 οδδηρθ οἵ Ἀθιθυοϑυ δὶς οἰ. 11. 1. βἷηρ. εἰμὶ Ἱ 

μο', 8, δἰπρ. εἴἐϊ (Ργαββ. δι[): Οὐ. ἐδ εἶσι; ϑαρὶπο οἷέμ ΟΒυἱρ. 

ἐ: Β κεν. π΄. δέν ἴτουυ Ἰὰς. Τεὶ-ἐν τι, τί. εἰς. ἢ. ασἰοί-σα-5 

μἐ εἰ -τἱ-. ᾿βαυῖος οτοοκοὰ Ἰοχϑ᾽ (Ποῖς. εἰόθ) διτρο᾽, εἰδέ-7ε Ἵ Ἰοδ 
αρϑίποί᾽) : Οτ. χλξετιος, τί. ζἰεξα. Ιλιὰ. τὐκίω-ς Ἰδοο ΟΙΒυϊγ. εδὲ 



ἢ 68-- 69. Ιπὰρ. ὁ ἰῃ Βα] ..-81ν. Ῥυίαι. πὰρ. δ. 61 
----- -ς-ς -- 

Ἰοοῖκβ (μου), 1}. οέίχα ξές Ἵ 86θ᾽ (ογ 86 Ζ 6ρ. ὃ δ47 τοτὰ.), Ο.Βυ]ρ. 

υἰξάᾳ Ἱ Ἰοοκ᾽ ἔγοπῃ ἡμταὶᾳ (8. 141): ὅτ. ἐείδομαι, ξεῖδος. Τὰ, σοϊαξίὰ 

ὩΠοῺρ ἴοτ᾽, Ρσυββ 8. ρΡ]. σοῖαθ ἽΠΘΥ παῖ, Ο.Βυ]ρ. ξίάᾳ Ἵσπαῖ, Τῖ.}. 
ἀοίοῇ-8΄ 140} αἀοἱσδ (6 π.}) δ οϑι᾽ Ὀοϑίάο ἀδρα-8(1,οἐι, ἀὐι08) 'φοά᾽, Ῥτιι88. 
ἀείιςα-8 ἱσοᾶ᾽: [,8ἱ. ἀοίνοβ αἴσμβ. Τὰς. δοιὰ (Ἰ,οἱὲ. πιὰ) ΟΙΒυ]ρ. 

Σίια ἱπιπίον᾽ : ατ. χεΐσμα, χειμών, Τάϊῃ, ἀδεοπὰ (οὐ. ἀἶπα) 'δαγ᾽, 

Ρπιθ9. ἀδί-α- ἢ 800. βίηρ, ᾿ἀαγ᾽ ἔτοπι ἃ βίϑριη "{461:-η- (᾿ἀο1-65-)} 

δεδίά6 ᾿α͵-η- (Ο(Βυ]ρ. σοι. αἵ-η.-ὁ6 46 γ8). 118. ὁηὖσα (Ἰμοίί. 
916) Ἱξ πον : ΟὟ. νείφει, γῇ, ποῖα». Τὰ}, διὰ Ἱ Ἰοανθ᾽ (θέ. 
ἐξ Ἱ Ι4γ᾽): α΄. λείπω, τί. ἰο1σς-. ΟΟΒυ]σ. ρίδᾳ Ἱ υυὶΐθ᾽ ἔγοιι 

»ἴδείᾳ (ξ 141): ΟΥὙ. πείκω Ἱ βογαίοι᾽ τὲ, ροϊζ-. 

Βοπι. 3. ΤῊ οἰγουτμηθίθηοθθ, ὑπᾶθν ὙΠΙΟἢ οὐ δὺ οὴ6 ἐϊπιθ τοιηδὶηϑα 

(εἴ) ἰὰ ἐἢ., δηὰ δὲ δηοίμοσ (πιὸ Ὀθοδπιθ ὅ, πᾶγθ ποὺ Ὀθθη δβοογίαϊποὰ 

(ὁΡ. ΜαΒ]ονν Ὠϊ6 Ἰαησθη ὕοο816 Α, Ε, Ο, ρᾶροὸ 148 ἢ. δηὰ Οϑιδοῦ ΜοτΡ 
ὕπὲ, ΙΥ̓͂ 112). δ ἃτὸ ἱποϊἱηϑὰ ἴο πη ἐμαῦ ΟἿΥ οἰγουπιβοχοά οἷ, 9. Κ. ἴῃ 
εἶ ἴο κο᾽ (ερ. 8.691), τορΌΑΥΙΥ Ὀθοδπιθ ὃ σῆθη ἔπ [0] ὁ ης οοπβοηδηΐ 
μὰ ποὶ ἃ ρα]αία] ἐἰπιῦτο, οδυδβθὰ ὈΥ̓͂ Δῃ ἐ- ΟΥ ἐ- γον6} ἰῃ ἐπ ποχὲ [ΠΟ 
ἘΥΠΔὉ]6 (ΟΡ. ἐμ ἀοιῦ]θ ἴογπιβ δ δπὰ ἑὰ ἰπ [τἰβῃ 8 66); οποθ ἀδραδ Ὀθδὶὰθ 
ἀείονε ἀεὶ, οεἱηιὶ Ὀοδιὰθ δὰ. ΤῊΘ βαρίπθ οὔ ἱποίοδα οὗ δξέμς που]ὰ μᾶνθ 
Ὀδοὴ ἰοττηθὰ αὐΐζουῦ (Π}6 δῃδ] οσῪ οὗὨ οζίέ; εἰπὰ εἴπα Ἵ νο᾽ ἫθΘ κορβ᾽ (ἰπϑίοδὰ 
οἵ δὲπὴ “ἔμα) πὶϊὰ δἰ-, Ὀϑοδῦβο ἐῃ6 Ὺ Μογθ ποὶ ἔοτιηθαὰ πὲ} δος (818 
"ουπ-ἰατν μδὰ οοαϑοὰ ἰο ορογαῖθ, ϑβΒυοῆ υογῦθ 88 ἰδίὰ ἐξοσίξ ᾿ἰο Ἰ1οϊκ᾽ Ξξ 
0.Βυ.. ξᾳ (ἴτγοπι Ἠϊ2-14) Ὀθδὶἀθ ϑύο}} 88 σείαξίὰ σοῖδίὶ (θ8Κίοη ον ΑὈ]δαὶ 
ἰη ὙΤΟΥΣΘΙ ΔΙ ΙΌΘη ἱπὶ [ὐ(δυ βοῆοπ Ρ. 144 1.) ῥτγϑϑοπὶ αἰ βουῦ68. Εον ἰδ 18 
ΘΟΓΓΔΙΗΪΥ ΒΑΤΑΪΥῪ ρτγοΟῦ8 010 ὑμαὲ (ἢ ἴθυν ἴΌστηβ 88 ΒΌΡ. ἰδβζέμ οίο. οουἹὰ μδνθ 
ἐχιοηάοὰ ἐμοῖς δ ἰὁ0 ἐπ 9 Μ1010 τοῦῦ. Ορ. [86 ομδηρο αἱ: ὃ ὶ 84 τθηι. 2. 

ΕΠ, 61 ὈΘΙΌΓΘ ΘΧΡ]ΟΒΙΥΘΘ δπα βρίγαπίβ ὈθοδῚ6 4 ἰῃ β]ΔΥΟΠΐῸ 

6. ζ. ευοί 'ῬοΙγ᾽, τφῦᾳ ᾿ἀἴΐαοθγο, ἔγίρϑο, 8. 8 219. 

πάρ. δ. 

8 696. [πάρ. ἀΪιδ- ᾿δοί, αγ᾽: 5ΚΥ. δι. ἀπάεογάρνις αἀδάμα- 
(πραΐ.) ροβιἐἰοη᾽, αν. ἔαί, θηή-σω, Θοίμ. σα-ἀξῥ8 (θὲ. σα-αδαϊ-) 

ἀδοά, ροδίοη᾿, Γΐ6μ. ἕαΐ. αδιϑὲς ἱπῇ, δε ϊ, ΟΟΒαΪρς. δου. ἀδοολὰ 
ἰηΐ, ἀξἴ. Ἰπᾶρ. ρὶδ- 1} : ΒΚτ. ραγί. ργά-ἰώ-, Αὐτὰ. 1ὲ (ρᾳοῃ. ἤον) 

1} τοὶ ἢρίξ-10-8, αν. πλήτρης “}} δογ. ἔπλη-σα, Τιαὐ. ρὶδ-Μ-8 

ἱηε ρίξε ,-8, ΟΡ. ἰτ ᾿αΠιοτα8, ρασθ, Οἷς). Ποῖγο ἤοὶγὰ ᾿ταοτο᾽ 

(οι) ε(. ἢ 8-12- 6η.-) ορ. 8 614). 

Ορίδξῖνο ϑυῆχ [πᾶρ- -ἰδ- -1δ- τ 2. ρ6γ8. βίπρ. 5ΚΓ. 8-ψά-8 8-γά-8, 
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ΝΣ - πὸ ὁ ὦ στον ῃν οεπωμὲ ἴοΓ 



ἃ 11 -- 18. πὰρ. δ ἰῃ στ. δηὰ [{6]10. 68 

μῆνν-ος (6Ρ. ὃ 712); ἰ-μ-πὶ Ἱ Α]}}}: 1,αἱ. 8. Ρ]. 65-ρἰξ-"μ-η, ΟἿΓ. 

ἰππαΐ Ἱ 8]}. 

Τὴ γοργθβθηίαίϊου ὉΥ̓ ὁ ἰῃ αλιὅθ ἴοχ᾽ Ὀοδιάθ α΄. ἀλώπηξ, 

βκν, ἰδρᾶξα- 1ῖ8 ἀποοτίαϊη (Η ἀθβοβηιαπη Καἢπ᾿ 8 Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ 608). 
8 2. ατθοκ. ἵἕημι ἴτοιῃ ἔσι-ση-μι [ἄγον 7ογΚ, ϑθηα ΟἿΣ 

ἦμα Ἃ ἰπγον᾽ : [,8[. 86:10, ΟΟἾτ, 81-1 'δαοά᾽, αοὐδ. παπα-δϑ8}8 
Ἰμδηκίπα, πουῖά᾽, 1108. 867... ΟΙΒαΪρ. 8ὅήᾳ Ἱ βον᾽ β8ὄτηιρ 'ἰβοϑά᾽, 

τί. 86. Ἥμγον,, βον΄. μήν, β6ῃ. μην-ὁς 1,680. μῆνν-ος, Ἰπμοημ᾽ (οοῃ- 

ΘΟΓΙΪΩΡ ΠΟΙ. Βίηρ. μείς ορ. 8 611) μήνη Ἰηοοπ᾽ : 5ΚτΥ, ηιἄ8- 

Ἱπο0η, Αὐ, ανιΐθ (ρθη. αὐ|80}0) ποπίμ᾽, [,4[. νιδῃ8-ἴ-8 (0. 
Βονουον, 8 612), ΟΟἿν, ηη7 (ρθη. 4478) Ἱπολίῃ᾽ (ορ. 88 212. 514), 

Θομ. »μόπα Ἱηοου᾽, (ἢ. νιόηἃ (ᾳθη. ηιδηθ8-10) ταοοπ᾽, Ο.Βυ]ρ. 
τπέϑροῦ Ὑαοοπ᾿ (ορ. 88 220. 221). ὅβα ἥβη Ὑουΐι: [Δ{Ὡ. 7 σίὼ 

Ἱ δ 8016, Νόοιη. δυσ-μενής ὉΥἹΙ] ἀἰθροθοᾶ, Βοβέ]θ᾽ : ΒΚν. ἀων- 

“παπᾶβ ᾿ἀδονχπηοαϑὲ, 884᾽, ορῇ. ᾿άμδ- "θη 88. 

ΤῊΪΒ ἡ, ὙΠῸ 8 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ Ρῥγοπουηοθᾶ ΟΡΘῃ ἴῃ ὈῬΥΪΠΙ. 

Οτθοῖκ, δηὰ σΒΟΝ 18 τηϑυκοὰ 88 ὀρθὴ ὅ ἴῃ 1,680. ὈΥ ὑπ0 Βρ6]]}ηρ’ 

αἱ (αἰμίσεων : 1,αἱ. 8δ)11- 41: Αἰσίοδος -εΞ ον. Αἰξ. ᾿Ησίοδος 

Βοοοί, Εσίοδος), Ὀθοδπο ἃ ἰῃ ΕἸθδη, 6. ρ΄. μά, εἴᾶ, πατάρ, ὮΘΓΘ- 

88 ἰῃ Βοροί. δῃὰ Τῇθ884). 1 Ὀθοδιηθ οἰοθϑοα ὃ ψὨΙΟΣ, δέου ἰδ 

ἱπέτοἀποίοπ οὗἨ π6 Ιοηΐο δἱρμαῦθέ, νγὰϑ γοργοϑοηςθα ὈΥ ει, 9. Κ. 

Βοοοί. μεῖνα, πατείρ, ΤΉ 688. ὑστερο-μειννίᾷ, εἴβα: ἴμο Ἰαξίογ ῥσο- 

ΒυποΙ ΟΠ οδη 8180 Ὧθ Θϑ 6 Ὀ]18η64.ῳ ἴον {π6 Ιοηΐς ἀϊα]θοίβ (8 104). 

8 18. 1{4116. [μαὐ. 38 -πῆα ᾿ποτηδπ γ6εἰϊδ Ἵ δυοκ᾽, Ὀπιρν. 
ἴα πε Ἰαοϊαπίοθ [6]. (του ϊδίϊου) Ὁ ὰ8᾽: Αὐπὶ. αἶ-θηι 

Ἱ φυοκ’ (δον. ἀΐ-ος-ἢ, α΄. θήτσατο 'ἊΘ6 ϑυοἰκοά᾽ θη-λή ᾿ἰθαξ, πίρρ]θ᾽, 

ΟΙν. ἀτεπις Ἰαταῦ᾽, ΟΗΟΘ. ἐἄαη ἴἴο βυοκὶο᾽, 1}. ἀὀϊδ ἸΘοομ᾽ ρίγην 
«ἀἀϊ8 ᾿Δτβι-Οἰγι μ᾽, Ο.Βυ]ρ. ἀδ-ἰς “᾿Ἰαΐαπβ᾽, 5κτ, ἀλα-εῖνΣ 'ποίμυγθο᾽, 
[μαἱ. ρίξεπιι-8, Ὁτοῦν. ρίθμοῦ ῬῬΙϑηΐβ᾽ : αὐ. πλήτρης. Ἰμδΐ. πιδη.8-ἴ-8, 
ὕτωῦν. τὴ 6 ἢ 2} 6 ἹΏΘΠΒΘ᾽ (1. 6. Τη Θη 856 ἔγοπὶ ΏΘΠ826, ὃ 209), 

80-ἸΠΏΘ ΠΪ608 ΒΘΙΠΙΘΗΒΟΓΙθυ8᾽ : ΟΥ. μήν; ἴῸγ {86 [μα΄. ὃ ορ. ὃ 612. 

[μἱ. γδ-8, ὉτλΌΓ. γ6-ΡῸ" ῬΓῸ τ᾿ δ]. υἱ θ᾽ : ΒΚτ, γώ-8 ᾿'σϑα τ, 
ἰτρδϑΌσθ, Κίηράομι, [,6ἰ. γὅχ γὅρ-ϊ8, Οβο. τοραΐαγοί ἱτϑοίογι, 

Μάασγτυς. γοσοηία ἀαί. Ὑορίπδθ᾽ : Ο.Ἷν. γζ (βϑη. γἱσὺ 85Κγ. γά7αη- 

Ἑϊηρ᾽, 1,αἱ. ἰδχ ἰδρ-ῖβ, ἰδοαίμ-8, Οβο. ἰσμα Ἴορο᾽ Ἰραξά {9 ἀαί. 
Ἰοραίῖβ, ρῥγίμλ, 1.6}. βέθῃι ἰδσ-. [μαἱ. αἰξ αΐόηι, ἀΐξοοιία, Οδο. 



“ων λ1ν. δὰ γι. 8 13--ἴ5. 

. ΡΥΘΌΘΌΪΥ 8180 47} ὺ] 8 ρ]. ᾿ἀϊ68᾽): 
.οναγὶς αν, Ζῆν (8 188). 

Ὁ 9ρο ππρ ὁ, ὁ ἰὰ ὉΠΟΎ. ἀπά ὁ, ἴ, ἐ, οἱ 

ἦς ΒῖπΠ06. ΟΥ̓. ἸΟΠΡ 6 ἴ8 τοργϑϑϑηΐθα 
μὰ οὐ (26 οἷρριβ ΑὉ6]1, ὈῪ ἴ, ψἘ116 

ς ἴοι {Π6 ᾿ΘηρΙΠοπὶπρ οὗ ὅ ου [4]. 801], 

νθ πγαϑέ ΟΟΠΟΪὰἀθ {ῃΠ8ὲ ἐῃ6 Ἰδίίοῦ μδᾶὰ ἃ 

Ἶϑῳ, 

ἂλ ἃ Οἶοθθ ῬΓΟΠΌΠΟΙ οι 8180 ἴῃ [,6ὲ, [0]]ονγ8 

αϑ' 8. μὲοίδ[68, ἰοὶσίδιι8 οὰ ᾿πβουὶρθοηβ (866 

. ὃ ἀγυϑθ ἔγοτῃ ὅ ἴῃ Παΐ, ΚΠϊδι8 (78), βιιορτεὶδ (8ρδο-), 
᾿ς ἢ ποφο ἴῃ ὑ0σἄγε) ἰβ ὉῪ ΟΕ ΒΟΙΌ, Ῥοτμαρβ Τρ ΪΥ, 
͵ν ἀδάθηοθ. οὗἨ ἔπ0 0] ον ηρ ἐ (2); ορ. α͵8δο ἀξ- 
δι εΝῦ, εμδεξια. 

«οὐ ἰτϑἢ. [ἢ δοοθηίθα ϑύθιῃ)- 8} 0168 Φ, 5» ἐσυθ᾽: 
ἐς Ψυξδις ἐνζεοδγγζαπ ἴο ἀουδί͵, ΟΟΙΒΒαΪ;. νὄγα “αὶ μ᾽. 

εν, μῆλον (Βοροὲ. ΤΉΏΘΒΒ. μεῖλο-"). 

“ὼς ΚοΙε, αἰαϊθοίθ 4180 ργθβοηΐ ἢ ({), 6. ρ. Ογιων. 
Ν᾿ ν πΌν γΥἹ ὑοχ᾽, Οὐὐογη. ΟΒτοὶ. σεν τα ΟΙν. ἣν 
«νὼ ὦ 490 64]]. Σ᾽ 'ὰ γῇ Ὑοχ᾽ (Οαἰμεγῖσοβ οἷο). ΤῊΘ 
οὐ αν, οὗ [ηἷ6 ϑουπά-ομδηρθ σου] 4180 Ὅ6 βαρροτίοα 
ν κί ἀν Ὑυ]οτ (Οὐ, γοὐζ8), 10 ἐμΐ8, 828 1ἴὲ ἰ Ὀο]ογθᾶ 

δ νὰ δυχγοσοῦ ἔγοιη Κ6]}, γὲσ- ἴῃ Ὀγίπι, αϑγιῃ. ἐΐπηθδ. 
Ν ὦ ἔδῳ ἴογι δωδηουλοα Ὀοϑίὰθ ριον (Ζθαβ8- ΕΡ6] Ο. Ο. 90) 

«τὸν δὼ ϑυθηοθ0 οὗ [μαΐ, γὅχ. 

αν ταΐαᾳ [80 ὑγθαίτηθπέ οὗἉ ὃ ἰῃ ΘΘΟΟΠΔΙΎ δοοοηἐοα 8γ}14 0168 
νὰν δἰ 68. 661. 

ᾳ Ἰὰ (ἰθγηδηῖο, Ῥυΐπ,, αθγη). Ορθῃ ὃ, Οὐ. ὅ, ψΒΙΘΒ 
Δα Ἀν νθνμϑοθὰ ὙΘΥΥ͂ Οἶ080, 88. ζΟ]]ΟὟΒ πηοβὲ οἰθαυῪ ἔγοπι [ἢ 6 
κὰν θφαλθυῦ ΒρΘ]]Ἰπρ δὲ, ὁ. 5. φοίηδ Ὀθθίάθ οῶμβ 'ψ θ᾽ 

ο μμμμα ιν αἶδο ἢ, 6. 9. 8ρια18ι8 Ὀοθῖάθ 8ρδαϊφἐ8 ἼῈ6 Ἰαδι᾽). 

ἀκ ὦ. Τΐθ ομδηρθ ἴο αὶ μαᾶ ἰΐ8 Ὀορίὶπηΐπρ ἰῃ ΗΙΡΕ Θον- 
αν ἰδ ἰθ ἢγϑὺ Του πα ἴῃ Βαναγίδη (δθουΐ 170 Α.}). ΕτοΤὰ τὰλν ἐλ 

ἄνα Ὁ ΝΑ ΒΥΘΔΟΌΔΙΥ οχίθηἀθα ἰο Νοτίμ Οογδηγ. ἃ νψὰβ 



 15--Ἰθ. πὰρ. δ ἰῃ ογαι. διὰ Βαϊί.- 81αν. θῦ 

οαἰΔ Ὁ] 18ῃ6 ἃ 'ἴπ ΕὙΘΠΟΟΙΐΔη ἰπ {16 Βουθηΐ ἢ ΟΘΗ ΣΤΥ, Ὀὰΐ ἰπ ϑάχοι 

ποῖ 181] ΒΟΥΘΓΘ] οϑηίυτίθβ Ἰαίου. 8.60 ΒΓΘΙΔΘΡ ἴῃ Ῥδὺ] ἀπά Βγϑυῃθ᾿Β 

Βοϊίν. ΧΙ ρΡ. 1 ἢ ἃ [8 ἰουπᾶ ἴῃ ΝΌΓΒΘ ΔΙΓΘΘΑΥ͂ ἴῃ ἐπ6 οἰάοβϑὲ 

τυπΐο Πουχηθηΐβ, 6. ᾧ. -πιαγὶκ τ Θοίμ. -ηδγ8 (υάϊϊα-ηνδγ8 οἵ 

δοοὰ τοροσυῦ). 1 τηυδὲ ἰθᾶνο {πΠ6 αἰΠ 6] ααθσϑέϊοη ὑπαθοϊαθα 88 

(0 ποίου Αρ8. ὦ δὰ Ο.Εσ 8. ὃ τοργθβοηΐ {Π60 γοίθηθοι οὗ (16 

ΡΠ. αογτ. 6- 408] }γ. ΟΥ Βᾶνθ ρϑββθᾶα ὑμβγουρη ὑΠ6 ᾿πἰογτηθαϊαίθ 

ϑίδρε ἃ. Β͵ΘΙΊΘΡ δηὰ β᾽6 08 (1π {86 ΔΌΟΥΘ παιηθα σοῦ ρῥ. 12 ἢ 

διὰ 226 45) δοοορὶ {πὸ ἢγβίὶ {ΠΘΟΥΥ. 

Βοπι. 1. ὅ, ἴῃ υπδοοθηϊοα Β8011840]08. Β0Θπι8 ποῖ [ὁ ἢαΥθ υὑπάρθυζοῃθ 
ἴδο οἴδηψο ἴἰὸ ἅ, δῦ ἴο πᾶν τοίδϊηθὰ 18 4υδ] τ; υπδοορηϊθὰ ὈΥΪπι. 

Οογπι. ὃ Ρρϑασβ ἰη ΟΗ6. ΟΝ. δ8 6, δηὰ ἴῃ ΟΝ. 88 ὁ, ἡὄ. 860 Βυϑῃ ΓΒ 
Διϊοἶο ἱπ ἐῃ6 δΌουθ πδηιθὰ σοσκ ῥ. 29 ἢ, 

οί. »ημαηανβϑὲβ8 Ὑηδηκκίπά, που, Αρϑ. δϑά ΟἿ ΕὙΐθ. δά 

ΟΗ6. εΔὲ Οϑ. 84ἀ δορά : [,4΄. 88-πιοη ΟΟΒυ]ρ. 8ὅτηιρ 'βοϑά,, 

ἡ, 8ξ-, Οἷἢ. σα-αδρ8 Αρϑ8. ἀαάὰ ΟΗΟ6. ἱἐάὲξ Οϑ. αἀἀὰ ᾿ἀοοά᾽ : 
ας. θήσω, Τὰ. ἀδ-δὲιε Ἵ 884}} ρ]δοθ᾽ τὶ. ἀδδ-. αομ. σα-γδάαῃ 
10 τοβϑοῖ, Αρβ8. γϑάώαη ΟἹ ΕὙ18. γδάα ΟΗΟ. γαίαη Οϑ. γάἄάαη 
0166]. γαάα ἴο αἄν!βθ᾽ : [,41. γδ-γῖ ἴο {πη κ᾿ γδοδαγ. Οοίῃ. πξδία 

ΟΗ6. ν»αάαΐα ᾿'πρ6α]ε᾽, ΟΗΟ. πᾶαρ ἴο βου : αὕσ. νῆμα ὙΔΙΉ, 

γῆτρο-ν ᾿ἀ]δι Δ Ὁ, αἱ. πδηιθ ὝΔτΩ, ὑπγοδᾶ᾽ ηδέμε8. ϑριπ᾽, τί. 8 8- 

πᾶ- (8. 689, 8). ΟΗΟ. 8ζηιν- 'Α}} βἄἀριϊ-γμοῖς : αν, ἡμίεβιος Τιαῖ. 

ϑδη!!-ὐἱῦο8 8} {-4]ϊνθ᾽, 5Κν. δἄηιέ δάγν. (4), Ιηᾶρ. ᾿βδιηὶ. 

Οοποογηίηρ αοίμ. αἱ ἔτ. Ιπᾶρ. δ ἴῃ ϑαῖα Ἱ βον᾽ ἔν. τί. 88-, 
866 ὃ 142, 

Βοπι. 2. διὰ ὈΥ 8146 σὑἱτ ῥτῖπι. θα. ὀρθὴ ὃ ἴμογθ οχἰβίθα 8180 ἃ 
εἰοβθ ἃ, πο ΔΡΡΘΔΓΒ ἰη οὗ. 4180 88 ὅ, ἰη ΟΗΌ, δ8 εα, ἑα (ΟΒ. δ. Ο.1066]. δ), 

δὲ οι. λὲν ΟΗΟ. δλεαν λῥΐαν ΟΝ, μὲν Ο.[ς6]. λὲν» Ἕστο᾽, Θοίι. γἔγα 6146, 
ἐΟΌΠΙΤΥ, ἀϊδέγίοἱ᾽,, ΟΗΘ. γεαγα ἥαγα “διά, ραγι᾿, ΟΗΟ. λδα ἴα Ο.166]. 
ἀξ 1 πταῶϑ οδἹ]οά᾽, ΟΗΟ. δα ἰΐαᾳ Ο.106]. δὲ Ἱ οὗ. ΤῊ6 οΥτἰρὶπ οὐἁ {πὶ8 ῥτῖπι. 
θετι. δ [88 ποῖ γοὺ Ὀθθῃ βαἰβίδοιου υγ οχρ]αἰπθὰ. (ορ. [86 ομδρίθσ οἡ 
θεγαι. βιγοηρ ρτοίουί θα ἴῃ [6 δοοίάθποθ). ΤῊΘ βουπὰ ὁδῃ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 ἰτδοϑὰ 
δε κ ἴῃ ΔΗ͂ 6880 ἰο 8ὴῃ ἵπάὰρ΄ δ, 

8 76. Βα! ἐϊ6-ΒΙανοπὶο. {0}. 5ρόγιε 8ρδίὶ “ο ἢᾶγθ ἸΘΙΒΌΓΟ, 

οὗ ἤη6 [Ὁ 8 {πίπρ, ἰο Ὁ6 αᾳαϊοῖὶς οπουρ,, ΟΟΒΌ]ρ. 8ρὄγᾳ 8ρέϊὶ 

Ὸ Ῥτόρτϑβθ, ἰ0 ΒαΥ6 ϑθοθβθ: [μ6ἐ. 8ρδ-8 βρδγ-ἄγο, Οοἴϊι. ΘΟΙΏρΑΓ. 
ϑρξάϊζα “Ἰαίοτ’ ΟΗΘ. ρᾶαϊὲ Ἰαΐο. [111ῃ. αἀδαδ ἀποΙο᾽, ΟΟΙΒυὶρ. 

ἀξάξ 'σταπα αἰ μοτ᾽ : αν. τήθη ᾿σταῃαπηοίμοτ τηθίς ᾿δαπύ, ΟΟΒυϊσ. 
Βτησν σις, Ἐ ρου οητα, 9 



60 Ιπάὰρ. ὅ ἴῃ Βαϊ]ὶ.-β]αυ. είπι. [πάνσ. ὁ. 8 16--Τ1. 

ἡπμὖγα, ὙλθαΒαγθ᾽ : [.8[. φιδίον Ἷ τηθαϑυγο᾽, Οοίἢ. ηεδὶ ᾿“εἰπηθ᾽ (Ο.169]. 

"πᾶὶ ᾿τοθϑβαγα, {ἰπ|0͵, ΟΗΟ. ηηἀἰ ᾿ἵτλαῦῖκ, βρη), βὅΚνυ. ηιάϊγα 'ταϑθᾶ- 

ΒιΓθ. Ὗοτῦδὶ βίθμηϑ ἴθ ΓΠἰ(ἢ. -ὁ- ΟΟΙΒυὶν. -ὅ-, 6. 5. 111}. 8ἐ46-{ξ 

ΟΙΒυὶς. 8δα δ. ϊ ἴο δἰ : ορ. [μαἱ. δὲαξ- δδαξγο. 
ΤΗτουρπουΐ {π0 σι Ποὶ]ὶς ἀοιῃηδίη οὗ Πι1Π8ηΐδη ἐ 8 ῥτΓο- 

ΠοΟυ ΠΟΘ ΥΘΙῪ ΟἾο86, 8ηἀ [πῃ 80Π10 ΡΪΔ668 ὁ ΠΑΓΑΪΥ Ὀο αἰϑι] ρυ θη 64 

ἔγοιῃ ψ (ἢ). 

Ιη δ] ανοηΐο ἰμ0 ϑουπα-οοπιθἰηδίϊοπθ ζέ, σό, οἶδ, 7 ραβδοᾶ 

ἰηίο ἐα, (α)ξᾶ, ξδᾳ, 74 (ορ. 88 461---464. 588). ΟΙΒυἷᾳ. 1πἴ. ἀνέ δαϊὲ 

Ἴο βογϑαπι ἔν. ἐλγικόϊ : Κνιε 'δούθϑη, οὐγ. ὀόξαίϊ ο θ6θ᾽ ἔν. 
ἀῤόσέίἑ : δόσξᾷ (κοῦ, δἰψδαϊ ἴο Ὠθατ ἔν. "δι ψοϊδι : ορ. βἰμολᾷ 

ὁ δοαιίηρ᾽. 58ἰο7αϊ ἴἴο βἰαπά᾽ ἔν. "βέ07 δ. 
Ιῃ Κ τηϑῆποῦ ἰμ 181] ὅ- Ὀθοδηθ 7ἅ-. 1αϑὲ αἰθ : 1}. 

δϑί(ἢ) 'ραίϑ {|κ ἂῃ δῃϊμμδὶ,, ορ. [μα[. δέ. δά- Ὀθοᾶπιθ ἢγθί "76ά-, 

88 7681} ἔν. "εβι 1 ταὶ αν. ἔστι (δ 666, 1), ἔπη 7α4- 88 8ἰρ)αϊὶ ἔν. 

᾿ϑ 0) ϊ. 
Εἴμδὶ -ὅ Ὀθοδιηθ -ἰ. Νόοιι. ηναΐὶ ηοίον᾽, ξξε ἢ. “ποὐὲ 'π θ᾽ 

ΞΚε. »αἰά “λοϊμοι᾽, ορῦ. Ὡναίδ. ορ. 88 84. 665, 8. 

Ιπὰν. ο. 

8 1. πὰς. 8. 85. ν΄ δοξῖ. Ἱπᾶρ. "ἀεεἀόνζ-ο ἔν. τὶ. ἀονξ- 

“οὐ: 5Κτ. ἀασάνξα, ΟΥ. δίδορκε: [ω8[. νιον αἱ πιονιογαἶέ Ὧθ Ὀἱέ), 

δκγ. παπάγαάα δ τυῦδοὰ, στουμπά᾽ ἔν. τί. ηνιδγά- ; αοἴξ. δαπα 5Κτ. 

δανάκδα δ Ὀουῃά᾽ ἔτ. τί. δλόν δ - Οὗ. γέγονε 8Κγ. )α)άπα ἔν. τί. 

ἤενι- ᾿εἰσοοτεὶ. 1. 85. Ῥγθβ. δεῖ. οδυβαῖ. Τὰς. "ἀογζόϊδ δὲ β6θ᾽ ἔτ. τέ. 

ἀενῖ- - 8κτ. ἀπτξ ψανιὶ 1οὲ 5θθ᾽, Οοίἢ. σα-ἐαγλ)α Ἰαατῖ᾽; ΟἽ. ὀχέω 1οὲ 

Κο, τί ἀε᾽, ταϊὰ. 'σο. τίὰο, ϑπιαν, Οὐἴἢ. τα α ποτε, ΟΟΒυϊρ. οοίᾳ ἔτ. 

“γοζίᾳ(ξ 141 Ἰοῖ σοὶ, 8Κν. ἐἀλέψαινι 1εῖ ρο, ταπ᾽ ἔγ. τὲ. μοφῆ-; [μ88. 

ἰγγεῦ ἔτ. Ἰογεοια (ὃ 181) Ὅλυθο ἴὸ ἀγν ὑρ΄, ὅΚτ. ἑαγῥάψανεϊ Ἰοὲ 
εἰ ΐγες, ἰδυσυϊθιν, ΟΗΌ. ἐεγγαν ΟΟἿἷςοὶ. ῥέγγα τὸ ἄτε, πιθοῦ ἔν. 

ρεῖτι. σεῖτα. "δι ολϊον ον (ὸρ. Θυῖμ. φυ-βαΐγθαν Ἷο ἘΠ οτ) ἔγ. τί. 

γω. [σ᾿ ὁ ἴὰ τὰο τόῦζ 5υ] Δ Ὁ]6 οὗ πομὶπὰὶ βἴθιιβ, δὰ (ῃ6 

,»- ΜΈ ξοῖτὸβ ἴὸ ἔοσα Ὠοτϊηϑὶ ἔθ: ἌΥῶπὰ δβαυΐῆχ -α-Ὸ 

(ρτ' ταεῖσ Ὅδασίος. δπαχιασι ορ. ΜολΗσ. -ξοσὶ ἴὰ ἰνβιαττον 

κι μα δ τῷ 9.9. 413). Οὐ. ἐειχρύχοίας, οΡΕ ίγυς: δε. Ασα. 

ηγη-, πασσῖπὶ Φαττιαζο Ὁ Βυὶς, δὸς τς ασσος. οἼδιτίαρθ, 

--- 



ἃ τ. Ῥείπι. [πᾶρ΄. 0. 67 
.-- -- ---.- --- -- -----ο.- ---.---ὕὔ-.. 

φῇ “κμοσπο-τα; 1μαἰ. ργοσιι-8 ΜΟΟΘΙ ἴο »γόζοῦ Ἱ Ὀδρ᾽; Θέ. 
ἀαφε ἔν. "ἄαχα-ς ᾿ἀαγ᾽ ([π6 86 χίοηα) -α- τοίαϊηϑα ἴῃ ΝΟΓΒΟ σὰαπΐο 

ἱμϑογὶρίϊοπβ: ἀαγακ)ὶ, 11}. ἐ82τἀασα-8 Ὅυτπί ουξ ρ]8οο αἀἄσφα-δ 
τ. (Ὀοϑάθ ἀαφὰ [.) ῬἸαγγοϑί᾽ ΡΥΟΡΟΥΥ ποῖ βθαβοῃ, {ἰπ|θ᾽, 5Ξ.ΚΥ. 
ἀλα-8 ᾿σατηϊαρ, βγο- Ὀγδηᾶ᾽ πἰ- ἀρ ά-8 ᾿πθϑΐ, μοί βθαϑοῃ, βιυπηπηοτ᾽, 

πὰρ. δαάλοκαλο-8 ἴτ. τί. αἀδεαῖι- Ὅυγπ᾽; 5Κν. ἰἄηπα-8 αν, τόνο-ς 

Ἡπτοδά, δἰσῖηρ᾿ ἴσοπι τί. ἐθη- ᾿δίγθίο οὐαἱ, οχέομα᾽: δ5Κνὺ. ογὔζα-8 
“Οἱ, ΟΥ. λύκο--, [μ8[. ὀφιι0-8. ἱπεριι-8, ΟΟἾτ, 767 Ἰαδη᾿ ἔν. "“μίγουϑ 

(Ἰὰ 6411. 8111 ἐμ ρυῖίπι. ἴόση οὗ {μ6 δπάϊηρ, 6. ξ. ἑαγυο-8 'Ὅ0}}}), 

θοιμ. Αοο. ρ]. ομίζατηβ Ἰαροθ, 118. οὐζξα-ε 'π ον, ΟΟΒαϊρ. 
ἀαι, ἀυ. οἰἄζο-τα ἴο ποπι. 85. οἰ “νοῦ, Ιμῃμἀρ. Ῥγοποιηίμαὶ 
δἴοιη ο- 818, (ἢ6᾽, ὨοΙῃ. 866. πραΐ. ΚΚν. ἰά-α, ατ. τό, [μαἰ. 

ἰδἰμ-α, Οοἰἢ. ῥι-έτα, ΟΟΙΒυϊρσ. ἰο, πὰρ. "ἰ6ό-α, Τὴ6 80-ο])]} 6 ἐμ6- 

Ἰηδί!ς ὙΟΥΘ] -ὁ-, 6. ρ. [ηᾶὰρ΄. ργθ8. βίθῃῃ ἤὄλμογο- ἔν. τί, ὃλμον- 

ὉΔΙΤΥ͂, δαῖτ : 8. Ρ]. 5Κνι. δλάγα-ηἰϊ 1. Ρ]. ὁδάγα-ηιαβϑ, ατ. ον, 

φέροντι φέρο-μες, Ἰωαῖ, υτρο-ΐ ζεγηΐ, οι. 8. Ρ]. δαίγα-"ὰ 

Ἰ. ρὶ. δαέγα-τηι, Τάτῃ, 1. 0]. οδξατηιο (υοδὰ 1 τ ὰ6), ΟΟΒαΙρ. 8. ρ]. 
με ἔν. “ϑοζου (δ 219) δοῦ. 1. ρ]. υϑφο- (1. 85. ΡΓθβ. 

δέζᾳ Ὑιὰ6), -οϑ Ἰηάρ. βυβῆχ οὗἩ ἐῃ6 ρθη. βίηρ. (Ὀθϑίἀβ -ὲ ἴῃ 

0.Βυ]ρ. καπιόη-ο Τιαῖ. ραΐν 18, 8 81. τοπι. 1) : αγ. πατρ-ός, Ο.]μαἰ. 

Ραίγ-ι8, ΟΟἶτ. αἰθαν ἔν. Ἐραΐογεο8 οὐ Ἔραΐγ-ο08. 

[πὰρ. "οζίό “οἰκίδμ “οἰρ ν᾽ : ΒΚν. αὐῥά αξίαί, Αὐτὰ. ὦ τ. ὀκσώ, 

[μχϊ. οεἰδ, ΟΟἾν, οοεὲ οί. αλέάμ, ΤΛ0}. αϑοίηὶ ΟΟΒυ]ρ. οδιΐ. Ἰηάρ. 

ἡῬοΐ.4. 'τλδϑίοτ᾽ Προίηΐ ὙΔΙβίγθϑβ : ΒΚ. ράξηϊ ᾿ταϊβίγθββ,, ΟἿ. πόσιςς 
δυνδαπά᾽ πότνια ᾿ΙΔΑΥ͂, τηϊδέγθϑϑ, [,4ἱ. ροίΐ-8. ᾿σαρ8 16, 416, Θοίῃ. 

γα -  α8 'Ὁτιἀθστοουν, {10}. ρὰΐ8 ᾿πυδβθαπά᾽, υδθ2-ρα 8 ἱδονϑγοίρῃ 
τηλϑίοτ, ὅ5κν. ἀξκῥὶ πϑαί, 'ογθ᾽, Αὔγην αὐ Ρ]. ἱδγϑβ,, αν. ὄσσε ἀμ. 
Ὁγ68 ἔν. οχπο (8 489), ὄψομαι ἹΞ8})411 866᾽, [,μαξ, οοιεῖμ-8, 118. 
αἰὴ-8 'δγο᾽, ΟΟ.Βυϊα. οζο πουΐϊ. ᾿ὁγο᾽. Ιπὰρ. ἥργό 'θοίογθ, ἴῃ ἵγοηί, 
[οτι δ᾽ : 5Κν. ργάώ, τ. πρό, ΟΟἾτ, γο, οι. ῶ2.α-, Ιλ}. ργα- 

ΟΒαὶρ. ρ}γο-. Ῥογβοηδὶ οπάϊπρ οὗὁἩ (μ6 8. 85. τιἱὰ. Ἰπὰρ΄ «ἴο : 

δκτ, ἀὐδαγα-ία, ατ. ἐφέρε-το. 

[πᾶρ΄. ἐδυϊςοθυ]]α ὶς οἱ. 3. 85. ρὲ. πὰρ. "μόλα-6 'θ Ἰκηονθ᾽ : 
ϑκτ, στόμα, Οἵ. ῥοῖδε, οι. συάϊέ; ΟΟΒαϊρ. υδὄνιΥ ἔν. "οδά-ἸηΥ Ἱ 
Κπον᾽ ((π6 ρὲ. ρΡϑγβοῃδὶ δηἀϊμρθ παᾶῦθ Ὀθθὴ γΘρ]Δοθα ὈΥ {6 ΡΓΘΒ8.) 

Αἶδο Γοργθδθηΐβ (Π6 βίθπι "μοίά-; 8. 85. ρ΄. [πᾶρ, Ἐο-ἰόϊᾳ- 6 'μαΒ 
54 



θ68 Ῥεΐῃ. πὰρ. οθ. πάρ. ὁ ἱπι Αγγδῃ. 8. 11--18. 
.----...ο.ΘοὥΘὕΘόὃὄ.ὕ.. ---ὄ .. - --.-..ο 

Ἰοῦθ : ΒΙκν. γίγξοα, αν. λέλοιπε, Θοἴμ, ἰάϊπυ. Ἰπᾶάρ. ρῥγθϑ. οδυβαί. 
"“μοϊαόϊο- ἔν. τί. μοὶά- 66, Κηον᾽ : Κκγ, υξαάψανιξ [ 166 Κπον, 

οοτμτηπηϊοαίθ, ΟΗΟ. εροίσζερρ (ρτῖπι. αοσα. ἐμαϊἑαηα-η, “ἴο Θὰ 86 

ἰο Καοῖν, ργοῦθ᾽; Ο(.Βα]ρ. δέωϊἑ! “ἴο Θοπ!ρ6]", αοίμ. δάϊάζαπ ΟΗΘ. 
μοί αν, δοίἑαγι 'ἴο οοτῃρθ)", ορῖ, 1. 85. ργοβ. ᾿ῤλολάμέϊδ. τ. λοιπό-- 

Ὡϑιηδιηΐηρ, {10}. ἰὄια-8. Ὑθτηδιηΐηρ βίμρ]θ, οὐα᾿ ἄϊξεἰδζα-8 δυὰ 

“4.1 ραν 'νωτασαπε χη ϑίηά ον ΟΒαὶρ. οὐδε ἐκ Ὑδτημδαί ἔτ. τί. 

ἔθ. ῬῬθῃδ Υ͂, ρυμιϑγηθηί, ΟἿ. ποινή ὙΔΠΏΒΟΙΗ, 
.Βυὶν. εὔπα Ῥτοίαπι (8. ζαΐπα δοοοτάϊπρ 

ἰοῦ Εὐπο]ορ. 838. 110), ορῦ. "φοϊιᾶ- ὙΔΉΏΒΟΠι 

ΔΟΙΏ. Ρ]. τη880 οὶ ἔν. βίϑθιῃ ἐο- ἱμῖ8, ὑπθ᾿ : 
"δι. ἰδέξ (ορ. ρορίοθ ροριι[ἢ, αοίμ. ράϊ, 1108. 

0 96. 88. οΟὗἨ δὐ-δίθιηϑ ἴῃ [πὰρ -οἱβ : 51. 

χοίῃ. αριϑὲάϊβ (απ 88 Ἷἀνοιγ᾽, {11}. αἰ (αἰὴ-8 

(μᾳί 'ναγ). Τδθ ορίαϊινο οἵ {86 ἐπθιπα- 

β. τοἱ-», ὦ, 865. ᾿ὐδόγοϊ- 8. (Ἰπάϊο. 2. 8ρ. ᾿ὀῥόγο-ϑὲ 

". ὁμάγδξ, α΄. φέροις, Θοίμ. δαένάϊβ, ΟΟΒυ]ρ. 

ρθγπ}θ8ῖγ6) ἰθ-8ϑἀ δ (βϑμχὰ ἱ ταγη᾽). 

ΔΌΪο οι. 8. 8ρ. ρνῇ. πάρ. Ῥῤλο-διόμα-ε Ἣδ8 

κν, δεδόαλα, αοῖμ. δάμ; ατ. Ηοπι. εἰλήλουϑε 

τὸ τϑαυρ]οα 0} Ὀθϑιάθ ἐλεύσομαι ἹΞ 888]1] 

ι. [ὰρ. ᾿δῥΥσομαλόϊδ Ἵ οαυ86 ἰο ἀνα κα, ΜΆ ΚΟ, 

ἱψαιιῖ, ΟΟΒυὶς. ἴθ. ὀκα ; Οοίι. κάμβ)ζγα 

 άψαίδ, τηϊὰ. ἼΚθ8, δπᾶὰβ ρἰθαϑυϊθ π᾿, [ηᾶρ. 

6 θη. 85. οὗἁ ἐμ βίθῃβ ἰῇ [ηὰρ. -ομϑ : ὅκτ. 

, Ὅϑς. εαδένγουσϑ (ςαϑίγι- ὰη48᾽), αοίἢ. βμπάεεβ 

ἐπ ας (5 ὴ- 8 80}. ΟΟΒ]ρ. Ἔν (ον 'ϑοπ᾽). 

Ιπὰν΄. ο. ἴῃ οἰοϑοὰ 8γ01140]608 δῃὰ ἔμπα! }ν θ6- 

'.. Ατ. ρογοὰ. ὃ. ε΄. γέ. ὅκν. ἑαίάκῥδα Ἂν. 

αῖϑα᾽ ἔγ. τ. ἰεἦε- (ορ. καὶ 401). ῥτῖαι. ἢ, Ἡείόξϑε. 

Ὁ : τ. ὀχγώ. ὅκγ. ὀμάγα- εἶ Αν. δαγα- 
στι. ὥἄκτ. ἀδαγατι ΟΟΡΟΙΒ. αὔαγα-α : Οτ. 

τὰ. ἐδανία Αν. δυγυςία : αὐ. φέροιτο. 

᾿Ὁϊς οὗ οὐ Ὀρολπο ἴῃ ρυη). ἀσ. αἱ, απ, ΘΠ δα 

Ἦν ὧὸ ὄν, ΟΟΡΟΓΕ, αἷς ἂν ((Ρ. ἕκ 126. 160). 

Αὐς γμοτίδοι βἴοῃχ μα ἦι ξε Ἰηὰσ μοιά- ἔχ. 



ἢ 18. Ιπάχ. ο ἷπ Ατγδῃ. 69 

τ. μοά- 866, Κποπ᾽ : 5Κνυ. 8. 85. τόσα 2. 865. υδίέδα ΑΥν. ΘἈΡ. 
ταρία υδσίϑίμα : ατ. οἷδε οἶσθα. Ῥτία. ΑΥ. ἔαξςμα- -Ξξξ Ἰηᾶρ. ἔοΐ- 

(05, ἂν. αρῦα- ΟΟῬῬοτβ. αἰῦα- ᾿απαδ᾽ : ΟἿ. οἷ β)ο-ς. Ῥεῖ. Ατ. 

ορίαἰνο βϑίθτη Ὄόπαγαι- τξα Ἰηᾶρ. Ἐδῥογοὶ- ἔν. τὲ. δδθγ- “Ὀθατ᾽ : 51|κΥ. 

1. 9]. ὀμάγξιπα 8. 85. δμάνξί, ΑΚ. 1. Ρ]. δαγαρηια 8, 8ρ. δαγσὶῥ : 

ὅτ. φέροιμεν φέροι. ΕἾΠΑ] ας ὈΘΟΔΠπΙΘ ὃ ἰπ ΑΥ. : ἐᾷ ποῃῃ. }]. 

Ἅ θοβ46 ἐαρ-οα ἰδὶ ὅ8|κν. ἐξ Οτ, τοί, πὰρ. "οὶ ἴπ6, ἐῃθβθ᾽, ὀρ. 

ΟΡοιβ. ἐψαὲν (τοδὰ ἐψαῖ) 'χαΐϊ ἔτ. βέθιη ἢξίο-. 

2, οἵ. Ῥτῖπ)η. Αγ. οδυβαίίνο βϑίθπη Ἐδηαμαλπάϊα- τε Ἰηάρ, 

λομάλόϊο- ἔτ. τὶ. ὁηομαΐ- 'πακο᾽ : 8. 86. 5Κν, ὀδαλϊάψα- ΑΥ. 

ὀσοδαγρίἑ, ορ. ΟΟΙΒυϊς. ἰπῇ, δια. Ῥτῖπι. Αὐὶ -αμῷ τ-ξε πάρ. 

τοι8, [πΠ6 Θηαϊπρ οὗ 6 Οθῃ. 8ρ. οἵὨ θμ-θίθιηϑ, Κκσ. δῶηπδξ 1, 

ἀν. σαψαοῦ 'αδτὶδ, ΟΙΡοτβ. ἀπγαμδ γτνῖ. 

ἴῃ ΑσΥδῃ ἃ τ [ηαρ΄. ὁ οδῃ 811} Ὅ6. ἰδέ! πρ 864 ἔτοιῃ ἃ Ξξξ 

Ιυὰρ. ὁ (δ 62), 'ἴῃ 80 ἔδυ 88 -ϑου πᾶάβ ψοῦθ ποί ρα]αίδ] δά Ὀθίουθ 

ἰ, 6. δ. ρῥγίῃ. Αγ. ἔδιηι. "ζαϊπᾶ- (Αν. καρμᾶ- ῬῬοπα] ἐγ) ἔν. 1πάρ. 
᾿ηομηᾶ- (αρ. ΟΘ΄. ποινή) Ὀθβίἀθ ῥγίπι. ΑΥ. ρυθβ. 8. 85. πιὰ, ἤοαΐ- 

«αἰαὶ (ΒΚτ. εὐάψαϊξ) ἵν. Ἰπᾶρ΄. ᾿ηοϊ-6-ἰαὶ. 866 8 445 Κ᾽ 

Ἰπᾶρ. ὁ 'π ΟΡΘῺ Β0}14 Ὁ168 ῬΓΟΔΌΪΥ Ὀθοδιηθ ἃ ἰῃ ἐπ6 ῥυΐπι. 

Αγ, ρμεγὶοά. Αδο. 865. ὅΚνυ. ράά-αηι Αγ. ρᾶδεοηι Ῥοάθμ : ΟἿ. 

πῦδια. 8. 88. ρ΄. 5Κν. 2α-7άητα 'σοπαϊ" : τ. γέ-γονεε, ΑΥ, ἀα- 

ἄδγ.α - ὅϑκν. ἀα-ἀμάγεα ᾿'μο] ἃ ἔδϑι᾽, ἔν. τί, ἀδον- (ἀπ. αὐγὰ 

Ἱ μἰγοῆ. Οδυθϑαί. 5Κν. ἀδαγάνψανεϊ Αν. αἀἀγανζηιὶ ΟΟΡοτβ. ἀἄγνα- 

γάηῖν (τοαὰ «ηνὖὦ ἔγ. [80 βᾶπιΘὸ τί. ἄδθγ.; δ8Κν, ὀλαγάψαηιϊ ΑΥ. 

δάγαψριὶ ἔν. τί. δηθγ - Ὅθατ᾽ : αὐ. φορέω; ϑ8|κτ. 8ἀσἀάναριϊ 

Αν. λαδανξηιὶ ΟΟΡοτβ. ἡδααψᾶνιϊῖῳ (τοαὰ -ηηὴ}) ἔν. τί, 8ρα- «ἰδ: 
Οοίῃ. 9αἴ7αᾳ. β.κγ. 7ἄπιι ἱκπϑο᾽ : αὐ. γόνυ. 1. Ρ]. βῖκν. ὀλάγα- 

πηιδὶ Αν. δαγασηιαϊη “ἰοτπηυδ᾽, ΟΟΡουβ. ῥαλνᾶ-νιαΐν (τϑαᾶ -ηιαλῇ 
ἀἰοϊπιατ᾽ : Θτ. ον. φέρο-μες. Α00. 85. βΒκν, ἀξηιάμταμι ΟΡ υβ. 
αϑηιᾶη-αηὶ ἱδιοπθ᾽ : ΟΥ, ἄκμονα (ΔΏΥ], ορ. Οοίμ. αἴῆαη 'ϑρὶ εθ ; 
δεν, ἐάκῥαῃεαηι Ὁδτροηίον᾽ Αν. ἑαδάητοηι ἱογθαίοτ᾽ : ΟἿ. τέχτον.α; 
δίκν, βράφξαγ-αηι ᾿δἰϑίοτ᾽ : ΟΟἿν, 8αΐγ ορ. Θοίμ. δβυϊβέαγ; Β|κν. αἀά- 

ἰἄγ-αηι Αν. αἀαἰάγ-εόηι ἱσῖνοτ : ατ. δώτορα ; ποιη. 9]. 8Κκν. πάραϊ-αϑ8 

Αν. παρᾶϊ-δ 'δοβοοπάδηϊθ, σταηα- ΟΠ] ἀγθη᾿ : αν. νέποδες (οοποοταϊης; 

ὁ Ἰποίοβα οὗ τ 866 ὃ 927). ῬῬαγίϊοἱρίαὶ ϑυῆχ Κκν. Αν. -ἅμα- 
(ϑκν. ἀ44}-ἅπα- Αν. ἀαῤ-ἄπα- ἔν. τί. αἦᾶ- οὶ, ἀο᾽, 5κν. 7μδ- 



Ιηάἀφ. ὁ ἷἱπ Ατγηθηΐδη. 8 18---Π9. 

- 486}: Θοί!. -«απω- (δαϊάγεαμ8, σίδεαη8 οἵα.), 

«ονη- (6. ῷ. Κρ-όνο-ς τες ϑϊκγ, ἀγ.απά-8. “οἴ δοίθηί, 

υ Μονρη. 00{. ΕΥ̓ 8714, δηὰ οἢ {Π6 οἵδοὺ μδηά 

). Βοείεν. ἾὟΤΙΙ 822). 
ΒΟΠΟΪΑΥΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΙΥ ΟΟἸ]}2Ζ δηθὰ Φο.. βομιπιάξ, ἀϊδραΐο 

Βου ηἀ -ἰΔῸῊ δηα αβδυπιθ ἐμαὶ Ἰηὰἀρ. ὁ ψ͵ὰ8 ἰπ ΘΥ͂ΘΤΥ͂ 6888 
ἰ90ὰ ὈΥ α ἷπ Ατγᾶπ. [ ἴοο πὶ 8{1}} ῸὙΥ ἔγοπι οοη- 
Ϊ Κἰνθη δῦουθ 88 πηδί ποι} }}}Ὺ οογίαϊῃ (οΡ. ΜοτΡΙ. 

ιἊ {πη ἀϊ βου 168, ὙΠοῆ 1 Ιθαῦθθ ὈΠΟΧΡ]δἰπ θά, βθθηι 

Δηὰ Θθαϑίοῦ ἰο αΐβροβθ οὗ ἰπδὴ ἔπ080 ΜΠΙΟΝ ἢ Ὦγρο- 
ἃ Ββομπαϊ ργθβϑηΐβ. ΝΟΥ ἀοο8 ΟΟ]}1Ζ8 Ἰαἰοδὲ ἐγθαιϊπιθηὶ 

ἰϑηϑίοηβ (που ῆ οοπίαϊηϊηρ οοτίδϊη δουΐθ ἰὰθα8 ὑπο ἢ 
) ΘΟΗΥΠ60 πιὸ οὗ πο γα]  υ οὗ 8 βἰδηάροϊπέ, 5δ᾽η66 
, ἰδ Ιϑανϑβ ἔπ αἀἰδέγι δυϊίοι οὗ 6 ἃπὰ ὁ ἴῃ ἰΐθ (ἰθυπιβηῖο 
αδνιῖν : αῆνηαν, αὐιηνα).8) ὉΠΜΘΧρ]αἰπθα. Ον. ἐπ δυο 8 
[Χ ν. 861 ἢ. νυ. 880 ἢ. δπὰ Νούρῃ. ὕμπίς. ΠῚ 102 
γ᾿ Βοὶϊ. ΠΠ ν᾿. 291 (,, Χ νη. 2 Δ, Ζοῖι. βομπι άϊλ Κυϊηβ 

δ. Οβιμοῦ Μοτρη. ὕπι. 1 γ. 201 δὲ. ΙΥ̓͂ ῥ. ΧΥ͂ διὰ 
,. Ἡδυβο πιδῆη [848 [ηὰἀκ. γοοδιθγϑίοιῃ 1885. 

Αν. 6, ἡ, ὁ. 9 ἔν. ρῥτγίαι. ἴγαη. ργῖπι. ΑΥ. α Ξξῷ 

1. 

ιΘαἶδ. οδϑὲ 'ὍγϑποΙ᾽: ΟἽ. ὄζος αοίϊ. αϑέ68 δουρὶ, 

᾿ς ὉΓΡΏδη᾽: ατ. ὀρῴφο- ἴῃ ἐμθ ρ]. οοπιρουπα ὀρᾳο- 
ὀρφανιῶν, Ἠδϑγοἢ.), 1,αὲ. ογδιι-8. ΤῊΘ ποιῃΐπαὶ 

ἰο- Ἰλδὴ,, θη. μἡιαγιί-οτψ, ορ. τ. τόσο, πάρ. 

ΜΟΔΚοηρα ἴὸ ν, ἃ ῥγόοθδβ ὙΠΟ ΠΙΔΥ ὍΘ ΓΟ- 

ἂν ἴον ἰἢθ Ἑσομμἱηδίϊο οὗὁἨ οὁ στ} ἃ [Ο]]οσ η 

λῃϊ. -ῶνν ἴῃ ἐγέσθην ἘΒΙγγ᾿ οἷς. : ΟὟ. -χοντα. 

[μαϊ. μονὲ Ὑτγιά σοι, Ὁ.Βὺ]. ρμᾳῖ ἱἵπαγ᾽. 

ἈΡρΡΘΔΙΒ ἀἶδὸ ὦ. ποῖ [6 ϑροοὶα) οοπά  Ἰ08 [ῸΓ 

)Ὦ Ὀοϊης δϑοοτιαϊηθὰ. ἀὐζ ι'ὀοτοβϑ: αν. ὅσσε, [μἴ. 
ι ἿἹ Βαῖο: [,Δἴ- οὐἦοὶκμ-ν.ἢ) 

ΔΥΠΙΑ ς. οὐ Ἀρροὰῦβ ἃϑ αὐ ἴῃ αὐξονν-νε Ἱ 5π|]} 

ρος οὐ. αὐτου ὠὐέω Ἵ 9πὸ}}" οάο. ἹἸαπιοῦγ, 

. ΒΥ τδὸ οἰδὸ οὗ τι ρουδὰρα α]ϑὺ δϑ δ, συ Β οὶ 

ἀ- δ} ἐΥἸ] Δ]. ὁ. ᾧ. μι). Οθὼ. κεσί ᾿πιϊϑῖ: 
μὰς ψιρὲ ἱκίπο: αὐ. οἶνφς. [τ ΒΕ ποῖ οογίδϊα 

δ Βαχενοχοῦοὸς ἂτ Ἐδττν Π 4. 

,μ 



 19---80. Ιπᾶὰρ. ὁ ἰπ Ογθοκ. {1 

ὙΠ ΠΟΙΠΟΡ ΖΦ, ὁ ἴῃ (Π680 ΜΟΓὰΒ (ορ. Η Βομμμαππ Αγηθη. ϑίυά, 1 

Ρ. 60) ἀο ποῖ τγδίῃοι τϑργϑβοὺΐ [πάρ οὗ (ορ. ὃ 68). 

Ιηάρ. ἑδυξοβυ! ϊο οὐῳ 8608 ἰο Οὐ 88 οὐ (ἔΠθη00 Μ“' ἴῃ 

Βο0η-ἤ 4] 80}18 068) ἰῃ ῥοΐξ, σθη. ῥἡμῆοψ, ἱσπουδή᾽, ῥμῆαην 'σπουδαζω.. 

οἱ (), ΠΟΎΘΥΘΓ, οΘ8 ἢ ΠΘΙΓΘ δηα ἴῃ ΟΥΘΥ ὁ4868 (Η Σ ΒΟΠτηδηη ϑέυα. 1 

Ρ. 62) 6 αἰ8ὸ τοραγάθά 88 τϑρυθβοπέϊηρ [ηἀρ. δὼ (ορ. 8 θ8). 
8 80. ατοοκ. Ρῇ, κέκλοφε (ἰηϑίθαἀ οὗ ἔκεκλοπε δἰξογ (9 

ΔΙΔΙΟΡῪ οὗ τέτροφε δπα οἴογ8): αοίἢ. λίω, ορῖ. "φο-ᾳἰόρ-6 'δΒ 
δίο]οη᾿ ἔν. τὲ. φίορ5. Οδυθαί. σοβέω Ἱ ἀτῖίγο ΔΎΎΤΑΥ, Ββοδγθ᾽ : Ξ'ΚΓ. 

ἰγα)ψανιὶ Ἵ ὈϊΪά ομθ Ἰοᾶσθ ἃ ὑπίπρ᾽, ἰο σέβομαι Ἵ βίθρ δδοὶς 

δοίοτθ βοπιϑίπίηρ, δηλ δἰτγαϊα, τϑυθύθποθ; 5ὺ. ἐψά)αηνε ᾿ὈοίδΚθ 

ἸΏΥΒΘΙ ἢ ΑΎΑΥ, βίδθα ὉΔῸΚ ἔγοτῃη ἃ {πὶπρ᾽. λόχο-ς ᾿064, ὁοθοι, 
Δ αΒ ἢ ἄ-λοχος (ἔν. ἔάτλοχο-ς, ὃ 564) ᾿θοα-πηλίο, τιθ᾽: ΟΟΒυΪς. 

9η-ἰοσξ “ῬΟΏΒΟΥΒ ἰοτὶ᾽, ἔν. τί. ἰοαἤ». ϑύς-πορο-ς “πατὰ ἴο ραᾶ88᾽ : 5Κτ. 
ἀμξ-ρᾶγα-, ἔτ. τί. ρογ-. ὀλκόςς ὁλκή ἃ ἀταρρίηρ, ἕαστον᾽: 110}. 

ἀξισαΐκα-8 ογον- οοαΐ, Ὀ64-οογοτ᾽, ορῇ. ἡμοΐφο-ϑ8 ἔν. τί. ἡμοῖφ- (ορ. 8.164 

τϑη.). δόμο-ς 'ποιδθ᾽: [.8[. ἀοηῖιι-8 ΟΟΒυΪρ. ἀοηιῖί Ὥοιιδθ᾽, ἀτ-οσσητὴρ 

Διο ρον (8. 489) : 1,61. 8οοἶιι-8, ῥοιά ῥοή ᾿ϑίγϑατη᾽, ργίπι. ἢ. "ϑγομκᾶ ἔν. 

τί. ϑὁγέμ-. φθόη Ὁοπδαπιρίίοη, 466] 1 ηθ᾽ ἔτ, ἔφθος-ἃ ἔν. τί. φθει- ἴῃ 

φθίσις. ὑστέο-ν Ὅοπθ᾽: [μαἱ. 08 οϑ8ϊ8, ϑΚν. ἀβέμὲ (πθα..} 'θοπθ᾽. 
ὅζω Ἱ 5π|0}}: [μα΄. οὐογ. 2. ἀὰ. ᾿ρῖ. δοί. ἐφέρε-τον: βδΚτ. 
ἀδλαγα-ἕαηι, ορῖ. "ὁ-δηογοτίομι; 8. 85. ἱπιρῆ. τηϊά. ἐφέρε-το: ὅτ. 

ἀῤδκαγα-ἔα, ορῖ. "ὁ-δῆογο-ίο, ἔτ. τῇ. ὄδμον. Ὅθεν, 
Ιῃ Αθο]ῖο (1ωμ680., ΤΊ. 6884)., Βωοί.), Ατοδάϊδη- ΟΥρυίδῃ δπά 

ῬΑΠΙΡΗΥ ἢ ὁ ΟἸΓΠΘΥ Ὀθοαπηθ ΠΠΠΥ ΜΟΥ ἃ βουπά Δρργοδοίηρ ἴὲ 

(τρτίθη υ), 6. 9. Τῆ688. ἀπ τῷ ἀπὸ, Ατοδᾶ. ἄλλυ ΞΞ ἀλλο, 

ῬαΡἢ. ρθη. Κουρασίων-υς τεΞ τωντος. ο ΟΟΥΑΙΪΥ ἀἰά ποῖ υῃ- 

ἄογροὸ {8 ϑουῃα-Οἤϑηρο ἴῃ ΘΥΘΓΙΥ͂ ΒΟΘΠἀ-ΟΟΙΩΙ μα Ιοη πα ποτά- 

ΡΟΒΠΟΙ: ἐῃ6 ᾿Σπη8 δηά δΟΠα 018, ΠΟΎΘΥΘΥ, ὉΠΑΘΡ ὙΠ1ῸΠ [ἐ 

[00 Κ ρ'αθθ, οδηηοὶ 6 ΡῥγΘΟίβο  Υ ἀθίθγσιηϊ πο οὐϊηρ ἰ0 {Π|6 8681- 

ΟΕ οὗ πηοηππιθηΐβ. 

Ταυξοσυ 0]. οι. πέποιθε ᾿ἰταδίθ᾽ : Οοίῃ. δάϊῥ᾽ 48 ναϊίθὰ 
ἴοτ᾽ (ργϑβ. δείάα), ορῖ. ἸἘδ[ιο-δηόϊα ἢ, 6. οἰνό-ς οἰνή: Τιαὶ. οἱἷηο-8 

ἄπι-δ, ΟΡ. οὐη, Οοίϊ. ἀΐη8, Ῥγαθθ. δοο. αἰπα-η, ορῇ, "οὐ-"0-8 

᾿ἀηθ8᾽. Ι)ο6. Ρ]. λυύκοισσε: ΟΟΙΒΪ];. οἰδεξοοϊ, ΒΚΥ. ογκδ-δμ, Τπᾶρ. 

μη φοίνϑι, δίοια ἔμ4ο- ποῦ, 



τῶ [πάζ. ο ἷπ ατοοῖκ δπὰ [1ἰ6]10. 8 80--81. 

οἱ ὈθοΔΘ 06 ἰῃ Βωοίϊαπ, 6. ρ. ᾿“ριστί-θοενοςς ἰηβοῦὶρί. οὗ 

Τάπαρτα ((ο θοίνη ᾿δαβί᾽ ἔτ. τῇ. αιδὶ», 5κν. ἀδί-πό-πιὶ Ἵ βαϊιαἰθ᾽), 

ἔμθηοθ ἃ ἱπ {πΠ6 ἐμϊγὰ οοπέυγ Β. Ο., Θύναρχο-ς, Γὐκίἃ (ΞΞΞ ῥοικία) 

δά ἴῃ ἐῃθ γουηζοϑὲ Βωοῖ. ἱπβουρύϊο 8 Ὀθ8146 ὕ 680 εἰ, ἐπδὲ 18, 

ξ ΟΥ̓ ἃ ΒΟηἀ ΟἸΟΒΘΙΥ ΔΡΡτοδοβίηρ ἰδ, Θ. ρ΄. Ρ]. ποίθμενει τὶ ποιούμενοι 

(οΡ. τοί: δ,κν. ἐδ, Θο(ἢ. ράδ. ΤΒ0 οἴδηρθ ἴο ὕ ἴοοκ ρ]δοθ ἴῃ 
ἀπο οὐδοῦ ἀϊαϊθοίβ (Ὁ ὁ ποὺ Ὀοίοτα {Π6 ϑθοοπὰ οθπίατυ ἃ. ἢ).) δηὰ 

Ἰορὰ ἰο {πΠ6 ΜΙά. ἀπὰ Μοά. ἄντ. ζ. 

Ταυϊοβυ] ]αῦϊς ον. Ἠομ. εἰλήλουθε '88 οοτηθ᾽ Ὀθβῖ4θ ἔαξ. 
ἐλεύσομαι. σπουδή “6641 ὑοδίἀθ ρῥγϑϑ. σπεύδω. Τἢ 8 ἀΙρΡΕΠΟῺΡ 

Ὀροδῖμθ ἢ ἰῃ [οπίο δὰ Αἰὶς ἰῃὰ ἐμ ΘΠ οοπίατγ Β. Ο., Ὀαΐ ἐμθ 

Βρ "ἢ πρ οὐ ψγὰ8 τοίαϊποᾶ. Τηθ ἀἱρῃ οηρΊο Ργομαποίαίοη. ΤηΔΥῪ 

ᾶνο γϑιηδί θα ἸΟΏΣΟΥ ἴῃ (Π6 οἰἴμον ἀϊα]θοίβ. ΤῊ τοργοϑθηίδ 

ἰῃ ΟὙργ. ᾿ἰβ ποίθ υ Ύ ὮΎ : ὁ0τῦ0 τε οὐ, α-γο-μ-γα-ὶ ΞΞΞ ἀρούραι. 
8. 81. Τἰα]ὶς. [Ιῃ (Π6 ῥτὶπι. 1 8116 ρουϊοὰ ὁ ἄρρθᾶγβ, σι 

ἐπθ οχοορίίοη οὗ οοϑγίδίηῃ τοαποιϊοηβ ἰῃ ἤπα] 80118 0168, ἴο ΠδΥθ 

Ὀθοη 5811}}} ὑπομδηρθα ἴπ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Βου Π4-ΟΟἸ δ ἰίοη. 

Τ1,αἱ. ἐοίομαἶέ ᾿Δ8. 8βογη μὲ. ἰὸ Ἡξεημα τ Ξ τσ. τένδω τένθω 

Ἱ κυὰν οἷ. Οδυϑαί. ποσοῦ Ἱ ἰπ)υτο᾽ (51κν. παξάψαηιξ Ἵ πιαῖκθ ἴο 
ἀἴβαρρθασ, ἀδθβϑίγουν) ἰὼ πϑὰ μεοίβ. ργοοι-8δ ΟΟΟ ἴο ᾿ΥΦΟΟΥ͂. 

ΑὉ]. νον ὋΥ σποἰσῃν ἴο μεναο. 

ΤῊΘ ὁ πῃ υπδορθηϊοα 80}18 0168, πο ἴῃ ΟΙάΘΓ 1 ϊῃ 584{1]] 

τουμδὶῃϑ υποπαησοὰ (0. ρα. 7 η10-8, αδηοτη, Ο0}08), Ὀθοϑιηθ , 

ϑχοορὲ Ὀοίοτο γ ξξ 5 (ἢ 569) δηὰ δῇϊὟγ τε δῃὰ τ: {ημ.8, 

εὔνμοιν, ορμξ, γϑῆμμὶ, ἰοϊ εἶτ, ὁον-ἰμῖτ, εδαμὶς (ἔν. 86-ἀοἱδ). ὁ 

ΜὰΒ τοϊλϊηθϑὰ Ὀοίοτο γὶ -Η 5. 6. 8. ἴῃ ἐφηρον8 ἔν. ᾿ἰδηιρος-ἢ8 

(ἃ 05 ἴογται, ἴὰ ρϊδθο οἵ ᾿ἰοινροξ-ῖς. δἴογ [6 δηδί οΡῪ οἵὗ 

ἴϊο Νοὼ. ἃσο. ἐει ρος), δηὰ δἴτου μὰ ν. 6. β. ἴῃ εἴγοβὶ ὈΤΡΟΡΙ, 

εῖγονὲ, ἐμὰς, ἀφημονένν, μογίνος. Τὴ ἔοττωϑ εἴγμβ, εἴρμνε, 

εγμνὶ, μογένμς οἷο. {πὸ ἰσόμνς, ἰενν), ἀο ποῖ ὀξοὺσ Ὀοΐογο ἐδθ 

οἰ τ Ἄἐϑοΐατν ἃ. ἵ΄. Ος ΌΥ πΈϊο ἢ Ῥτόῦθθθ ον (ζη). σι (9.} ρϑϑϑϑὰ 
ἵπτὸ ὃ φιὶ εὐνς (σοι. εἠΝῆ)ς γεξένομνὲ (ΤῸ Ρ]. γοϊψμμ8), νπσμπΐ 

(Ι. ν»]. ων "μὴ νῈ) οἷο. (ὁρ. Βοῖξὰ Πὶὸ Ουτϊταγαϊοη πἀπὰ ἴἤγο Υ6γ- 

δινὰυσς τϊξ τ ἴπὶ ἴ,χτ.. Βοχιὶη Ἰδδδ ῥ. δὲ δ). 

" ἔτ. ὁ ὁδοῦνβ α͵ἶθὸ ἴὰ οἈλοῖ δοζοατοιὶ ἀν Δ 0]6 5. δαρϑεῖα}]ν Ὀοίοτα 

τλθαὶν ὠν πῶς Οὐ ὀσχυ-- Ὧν, Βουκ᾽. μν τ οἂος ονοῖα ὉθΠΟΘ᾽ 



ἢ 81. Ιπὰρ. ὁ ἷπ 1ἰ4}16. 18 

ἰο ὅν. ὄγκο-ς ᾿'πια88, Ὀυ] κ᾽, ἀπο ἔν. οἱάθν ἤόηο. πηφμῖβ ἰο ΟΥ̓. 

ὄνυξ, πηιδ ὍοΒΒ οὗ 8 8.}}1614᾽ δπᾷ πριδίϊτξοι-56, ἴὸ αὐ. ὀμφαλόςς. 

ἴῃ Π||κ6 ἸΏΒ ΠΟΙ Μ|7,814-8 ἔτ. ἔΟΥ(0)80-8, ημεϊοίμ-8 ἔν. Ῥηοϊοίο-8. ὮΟΒ6 

Οὗ, οἱ ἀγοβθ ἔγοιῃ [πάρ γ, ἰ, 8 295. 

ΕἾΠΑ] -ο, ἸἰΚθ -α (8 97), Ὀθοᾶπιθ 6. [πρΡ0Γ. 8εημθγο: ΟἿ. 

ἑπείσγο. Νοτῃ. οἷο (ἡϊ6 βθθῖὴβ ἴο Ὀ6 ἃ ΠΟῪ [ὉΓΠὶ δέον ἐϑίθ, ἐρ86) 

ἔτ, "οἶ.86 (8 571), ἰϑέθ6 αι ὩΘῊῪ [ὉΓΠῚ [Ὁ ἴ͵18-86 (στ ἐ ἐγαπδίογγοά 

ἴτοη 80) ΓΟΥΤῚΒ 88 ἐβένη 8.6): [ῃΠ6 ϑθοοπᾶα οοτῃηροηοηὺ οὗ {Π|686 

ΘΟΙΡΟΏΠΑΒ 18 Ἰἀθπεϊοαὶ τι 5ΚΡ. 8, αν. ὁ (παρ. ὅ80), ορ. ἐδθ 

8ΟΟΙ 6006. 

ΑΙ8δο ἴῃ οὗδοι οᾶβθθ8 ὁ ἰῃ υπϑοοθηΐθα ΒΥ} 4 Ὁ]68 806 8 οοοᾶ- 

ΒΟΠΑΠῪ ἰο μᾶῦθ ὈΘΟΟΙΩΘ 6, ὦ, (δα 8, 80 ἰγγδίϊοπαὶ σόνοὶ, σΐοὶ 

ΔΡΡΘΑΓΒ ἰοῦ ὁ δῃὰ ἴῃ οἰοθοα βυ}]4 0168 88 6, πὰ ἱπ οἶοὺ οᾶ868 

8ἃ8 ἡ. ἰοῦ ἴτ. "ἴη 8ἰοοῦ. 11.08ρ068 Ποϑρὶ 8 ἔτ. “)οβ([)-ρὶϊ- (8. 688) 

Ὀρβάο ροέΐβ8 8ιπηὶ (σ0η1-}08 -ροί8). απηϊ-οἶμδ ἴο αΉη0-, αμγ1- [65 

ἴ0 αμγοὸ-, ϑοοὶρ-(ἃ8 ἰο 8οοῖο-, πουϊ-(ἃ8 (τ. νεύ-της)ὺ ἴο πονο-. 

ἰοσίιδ τε ατ. λέγο-τμεν. Τί, οὗἁ ὀουγβθ, 8{}}} τϑπηδίηθ ἴὸ ΌὉΘ 

ἀοουτηϊποα ἴῃ μὲ τοϊαίίοηβ ἐπὶβ ομδηρο δίἰαπᾶὰβ ἴοὸ {ῃΠ6 μ΄ ἴῃ 

ἔτι οἷο. δπᾶὰ ἴον ψμδὲ γθΆβοηθ ἤθγο ἔμ6 ὁπ, ἔῃθῦθ ἐπ6 οἰδοὺ 

ΘΟΌΓΒΟ οὗ νϑγίδίϊου τα ἰηἰτοἀυοορᾶ: ορ. ὃ 680.0 Τμο ααθβίϊοῃ 

πρὶ ὲ 4180 Ὀ6 ταῖβοὰ δ8 ἰο ψῃϑίμου [πᾶρ. 6 ἀοθ8 ποΐ οὐ ἴῃ 

απϑρομίμβ, σα 1- 6, 8οοἱθ.ἰἅ8, πουϊ-ἰἃ8 ἀρὰ ἴῃ ἰοσί-η.8: αἨΉ- 

σμἶμβ δία. Π{Κὸ οἰκέ-της, ἰ6ρί-ηλι8. ἩΘῪ [ογτηδίϊοηῃ δἰδου ἰθσί- 8 τες 

ατ. λέγε-τε. 

Βοηι. 1. Τὴο ζοηϊίνο βυῆχ -68 -ἰ8 (ϑαϊ ει τ 68 ϑαϊαἐ-:8) ἈΔ8 ποῖ δγίβθῃ 

ἴτοπι -ο8 -ἰ8 (δοηἄϊιτοδβ, ποθ τ 8). τ-ο8 δηὰ -08 Μ6Υ6 ὈΟ(Ὼ οἷά ἰ᾿ηϊιοτὶ θα 

ἴογταβ (866 ῥ. 67). 

ΤΕυγηο βοὴ Κυμπ᾿ Ζίβοην. ΧΧΥΠΙΙ ὑ. 184 [ἢ αβϑιπιθ8 [ἢ6 

ἰγαπδιἰοη οὗ οὐ ἴο αὖ, 6. 5. οσατοῦ: ΟΥ. κο(β)έω Ἵ τρᾶνῖκ᾽; οαῦο-8: 
ΟΥ. χκόοι «δχοαυδίϊοηβ; ἰαυῦ: Οσ. λόε 6 ψαβῃρᾶ᾽, Οὐρ. ΒΟΎΘΥΘΥ, 

ΗΒΒοδμαμη 1)65 ἄρ. Ὑ᾽ οοα]δυβίθιῃ Ρ. 190. 

ΤΠ δυοίαδίϊου οὗἨ [Π6 ΟΥ̓ΠΒΟΡΤΑΡΕΥ͂ Ὀούνγθθῃ ὁ δηᾶ Ν ἴῃ ἰῃ6 

ΕΠ τϊδη- ϑαιηπίιο ἀἰα]οοίβ ροϊπίβ ἴο ἃ οἷοβα ρσγοηπποίαεϊοι οὗ {Π6 

ο. ϑ΄πορ ὑπο ΤΠπ|ῦγ. ἃ ψγὰϑ {16 βίρῃ Ὀοίμ [ὉΓ ὁ δπὰ μ (ὃ 28), 

ἴμ6 8. 0]68 πυϊεΐθη ἴθ [ἢ6 παίϊομδὶ δἱρῃαθοίὶ οομπέτ θαΐθ πού! πρ' 

ἰοἸσαγἄδ ἀοίδγτηϊηἰηρ' (86 δ! Υ οὗ ἔΠ6 ο-ϑουηά: ἐπ ἰδ Ἶ68 ψτιἐΐθῃ 



14 [πᾶζ. ο ἴῃ [ἐ4]16. 8 81. 

ἰπ [,αἵ. αν Ὀοΐῃ ὁ μὰ ν᾿ ἴῃ Οβοδῃ ὕἅ υ, ο. ὕπιῦγ. ρυτγκὰ 

Ῥογσα Ῥογοδβ᾽: [αἵ. ρογοιι-8, ΟΥ. πόρκο-ς, ΟΟἿσ. ογο, ΟΗΟ. ζαγὰ 

ἤαγα (8 211), ΓΔ{ἢ. ραΐϑ8ζα-8, ορῇ. “ρογζο-8. 'Ῥὶβ, βυοκίπρερίς. 
ὕπιδν. ἁγνοῦ οὐ ἀοο. Ὅγνϑϑ: [,αἱ. οὐἷ-8, ΟΥ. ὅδε-ς, Οοίδ. ανδβὶ 

πϑαΐ. οοκ οἵ 8ῃ66ρ᾽, Πἰἐῃ. αὐἱ-8, ΟΟΒαϊρ. οσἵνοα, ορῇ, "ομί-8 

ἍΒρρη. [Ππ]Ὸ Γ΄ σε γηα6-0 ᾿δΟΓΠίσοτη᾽ : [,.8{. οογηῖα ΟὟ. χοριώνη Ὅγον, 

'κογ-οπ- "Κογ-η-. Οβο. ράτίαα μαῖα ἃ ἱροβδὶθ ρα 8} 8 

1,αἰ. ρμοἰΐ8, τ. πόσι-ς. Τὐηδτ. ρα τ 6 ᾽χαοά᾽, Οβο. ρϑἀ 
᾿ς [μδ[. δ] ἰδοδὰ φεοτ-α, ατ. πος, αοίἢ. ἤνα-, Ἰπάρ, ἴ4ο-. 
μα ῆχ τ-ο- ἰὼ ὕτιθν. ΡαΡ]α- πὶ ρορίοηι Ῥορυϊαπι", Οβο. 

'δβογίαπι, [πρὶ απι᾿, ἀοἰο-"ι ἀοἶμ-ηι ᾿Δο] απὶ᾿, Ὗ οἶδα. ρίλο-ηι 

ιέ. ἀοἷο-"α ἀοἰκτηι, ἘΔδ]ϊ8ο. ροοίμ- τι ̓ νοίαπν". 

ἀρ Ποπρ8 οὐ δ πα ον. 

ΒΥ αἷς οὐ ἰπ οἢϊοΥ δοσθηςοα 8ἴθηι 8014 Ὁ1608 ὈθοδΠΙΘ οέ, 

Οἷμ0-8 06η0-8 ἴπ0-8: α΄. οἷνό-ς, ορῇ, ἤολ-πο-8. Ὁηθ. 
0:1. ποθπῖα πιῆπὶῳ: Οοίῃ. σα-πιαῖμ8 οτηπιοπ᾽, [μἱ{ῃ. 

Χοῆδηρο,, Οὐ. 5106]. μοῖ-τοςς ὙΘΑΙΪΔΙ, 
ἈΓΟΒΘ ἴῃ Εη4] 80]}14 0 ]68ὅ. Νόοιῃ. ρ]. ρορίοθ (4118. ΠΥΤΊΠ), 

(Ὁ. 1. 1..1 32}, ρίγίηιτ : αΥ. τοί, λυκοι, αοὐῇ. ῥάϊ, [πάσ. 

τ. βίοπι ἰο- ὙΠῸ, (18. Ορ. ἱπβίγ. ρὶ. ἔποΐβ, τ-ο08 (οἰοο5) 
ἔν, Ῥ-δὶ5 (8. 612). [πὶ {{π πῆϑηποΥ 4180 ζ ἴῃ [Π6 ΤΠ0Π0- 

0ΠΊ. Ὁ]. ἢΣ φπῖ, ἰπβέγ. 9]. λῖ8 φηῖβ. φημξ πᾶ φιξβ ΤΗΔΥ͂ 

ἰπδίθα ἔγοπη 8ῃ ἀπδοοθηΐθα ροϑιἐΐοη (8: φεῦ, ἀζέ-φιῖ οἰς.) 

ἃ λῪβθ ΠΙΔΥ ὃὉ6 ἀπο ΡΑΓΟΥ͂ ἰο Δϑ8 τι] ο (0 φιῖ, φμῖβ, 

Υ ἴο δβϑ: ποθ ἰο [ἢ6 ΡΟΪΥΘΥΠΔΌΪο ἴΌγπι8 ἘΝ Σ, ἐ 8. 

{Π6 ποπι. 85. φεῦ ἔγ. ΟἿ μα΄. φμοὶ (φοὶ Ξε φμοὶ οη (8 

80 7}., ΟΡ. Βοῖβὰ Ὠ΄Ά6 Ουζίαγαϊθη, Βου]η 1885, ῥ. 4) 

-Ἔ Ραϑγίοῖθο ὁὶ (ἢ). 

ἃ. οἱ ἰδ 4180 βαϊὰ ἐοὸ ἤδυϑ ὈΘΟΟΙΩΘ ἃ ἱπ οἰϊοῖ δοοθηὶθα βυ]14 168, 

ἀοϑὰ ΌὉΥ νυ οὐ ἰ: οἱαϊέ οἱ )ε,) τἴν μκτπε οἷνο;γ Οἷδει- 8 οἶκο-.) ἴμ 1.- 

ἰοεδενγίαίοιν ἃπὰ οἶποτβ. Τηνΐβ βουπά-Οδηρο οδηποῖ, ΠΟΉΘΥΟΘΓ, 

ἱ δ ἀοβηϊξοῖγ ρῥγουϑὰ, βϑἷποθ δἰἱπιοδὲ δἱἱ οχῶτρ]θδθ πᾶσ ἰλιὶβ 
ἢ 8180 ὈΘ ΘΑΒΙΪΥ οχρὶαἰποὰ οἰβοῦνσῖβο. 866 Οβμο θ᾽ Μοτρῃ. ὕηϊ. 
Ζὰν αεβοῖς. ἀθ8 Ῥοτῦ. ῥ. 191, Ῥδηΐθββοὴ ἴῃ ῬΔῸ}}}5 ΑἸ. ϑιαὰ. 

8. ὙῈΣ 7εγδϑ, πρϊοῖ 1 (ἀχαϊπδὶ ΤῊ ΤΥ βοῦ ΒΟΣΣΘΗΌΘΓΚΖΕΟΙ 8 

369) σοηδιάθγ θηῦ8] ἰο τ. φέροις ΘοΙκ. δαένγάϊδ, πιὰ ὃ δὰ 

ἰδ ῬΡΟΒδ[Ὁ]9 ἐμαὶ ὃ ἄγοβθ γι αυὶΥ ἴῃ ἰδ 1. δε. (Ο.1,δἱ. ζέγενι) 



8 81. [πάχ. ὁ ἱπ [{8]10. 1 

δηὶ 3. 0].., ἀπὰ {πθη ἴγοπι ἰπθ80 νγο ἴὑτβΒ 8 οχίθηὰθὰ [ὁ ἐΐθ οἰπϑῦ 
Ροῖβοη8. [ Ιθᾶγθ ἰξ υηἀροϊάοὰ 8ἃ8 ἴο ΠΟΙΟΥ͂ -Ὅη], -οηΐ ΜΟΥΘ (ἢ 0 60η- 

ἄππαοη οὗ ρῥτὶπι. [.αἱ. ἔ-οἶτηι, Ἐοΐ-πὲ (ορ. αν. 1. 85. Αἰΐ. τρέφοιν, 8. 9]. 
θεἰρἢ. παρ--ἔχοιν, αοἴμι. 8. 0]. δαξνἀΐη-α), οὐ πᾶὺ οὗἩἨ [πάρ. "-οἷηι, “-οἱ-ηἱ, 
πιο, δοοοτάϊης ἰο αἱ. ϑουπά-Ἰανγ8 (8 237), πιπδὲ, ἤγϑὲ οὗ 4]}, δυο ὈΘοΟΙηΘ 

ο()οη, διο( Δ). ΙῈ 18. α͵80 δοῃοϑὶ 8 Ὁ]6 ἐμαὶ οὐρὶξ8 ἀπὰ ἀμαϊδδ ἃτὸ τοὸ- 

Κα ἰοττηθά, Ὀυὺ ὑπαὶ ᾿γογῖδ ἀγοθθ νιν ἴπΠ6 88π1|6 οοηέγαϑὲ 88 ὑπαὶ ἴῃ 

π ΟΝ 9οοἰθ- 8 δηὰ ποοὶ-ἰᾶ8 βίαπὰ ἴο ὁ80ἢ} οὐπογ. [ἷη ὑπαὶ οα80 Ἔ7εγῖ8 Ἦδ8 

δοθη ἰγαπαίογτιιθα ἰοὸ ζεγδ8 δἴξοῦ (ἢ9 ΔΠΔΙΟΣῪ οὗ σαρίξδε; Ὀκχὺ ἐπθὴ ηιηδαϊῆ, 

"εὐ (μέσοι μέσοις) πλαϑὲ 8190 Ὀ0 τορατάθα 88 πιοἀϊβορίϊοηβ οὔ Φρνιρα δ, 
ἐπα ξ8 αἴνον ποοῖ, πουῖδ. 

Ιηὴ Ὁμπιῦνγίϑη ἃ -Ξ οἱ ἤογθαϑ ἐῃ6 Οβοδη- 54 061]. πηοηππΊθη 8 

58|}}} ργθβϑθπὲ (ἢ αἱ ρῃ ΠΟ ρ, 88 ἴο συ οἢ ἰδ 18 οοΡίδ  ὨΪΥ ααθϑίίϊοη- 

Δ 6, τ μοίμον ἐπ6 τυ θη αἰ ρῃἐΠοπρ 801}} οχ βία θυθυυ ΤΏΘγΘ ἃ8 

δι ἴῃ (ἢ6 ἰαηρύαρο ἰἰ861. ὕπηθνγ. ἀπὰ ἱμημην, Οβο. ἀ{η[1{ὺ 

πη. Ο86. πηύίπί Καά 80]. ἱσοτηπηαπῖ: Ο.1,6{. εοτποὶπῖ8. Ὁτην. 
Καταῖα 'δαγοῖ,, Θ᾽ ρηΐδη οὐΐϑα θη8 ᾿ατανθγαπί: [,6[. οοἷγ σοογ 

εὔγο (ἐπ 6 ἔογιηβ σογαθογοηί Οὐ. 1. 1. 1 18 δηὰ εομγαυογμηΐ 1]. 6. 

1419 ἃτθ ΥΘΥῪ βίηρυΐαῦ; ἴῃ ὑπῸ Ἰαίίοῦ Φ ψὰ8 οϑυίι ΪῪ τηθϑῃῖ), 

Ῥγη. [4]. βίϑιῃ. ἔθη. ἤζοϊδᾶ-. Οὐ. α͵8ο ἐπ Ο586. ἰηβίγ. η]. 

Νύν]δηύΐ8 ᾿Νοϊαπίθ φίοοϊοίβ ᾿ἀἰθθυθ, ῬοΙρηίαπ 8μ018 δα ΐδ᾽, 

ὕππδν. νθ8 Κ]089 -ἰ8 Ὃναβου θ᾽: [μ84[. οἷοο8 ἐϊ{18. Τὐτηῦγ., 1κ 1,61. 

ἱπἀϊοαΐθα ἤθΡΘ ἃ 8ρ60184] ΤηϑηΠ6 } οὗὁἨ ἰγθαϊηρ οἱ ἴῃ Βηδ] 8114 068. 

Ταυΐξοθυ]]δῦϊο πάρ. οὐρ, [6}1] ἱορϑίπου σὶτῃ πὰρ. ἐς (δ 65) 

δΔηά 18 5111} ΟΠΪΥ͂ ἰγδο680]6 ἴῃ Οθο. 88 αἱ ρῃίποηρ : Ο6η. 8ρ΄. οαϑέγοὐβ 

ἔν, βίθπι σαϑίγιι- ππάυβ᾽ (8 177). [π Ὁτηδν. δ: ρθη. ἐγ οὐ ᾿σιθυθ᾽; 

γοΐμε ταῦοβ᾽ : Οοίἢ. γάμ 8, ορῖ. "γομαδιο-8.  ἄτοβα ἴῃ 1,6[., 9. ρ΄. 

ἔθη. 85. ζγμοίῆβ; οἵ. ἡπαϊξ: ορ. αοίμ, σάμέ Ῥουγοά οὐ (ρΓ6Β8. 

φιμία ὯΟ Ροὺγ οὐδ). ΒΥ 546 οὗ [Ὁ αἶϑὸ ὅ: γῦδιι-8 τα. ὕπηργ.Ψἄ 
γῦξο-, θῃ. αομιῦβ τ-Ξ. ἀοημίβ (Αὐρυδίαθ στοίθ Ἂ01508); ΟΡ. 480 

6 ᾿ῃβοῦῖρ. ἤοσιηβ ὙΠ (Ἰοηρ) ὁ, ἰοϑηα (ΞΞ ἰᾶἄπα ἔν. “ομο-βηᾶ, 

ὃ 5710), ρορϊἱςοα (Ὀδβίάθ ρομδίϊοοης ρμαδ[ἐςι8), ποπαέμι (Ὀθϑῖὰθ 
πομηαΐπμηι παπαΐημ). 10 τοπηδῖηθ ἀου θυ] ΠΟῪ {18 ἀυδ}} γ ἢ 

δηὰ ὅ ἴῃ [,4{. 18 ἰο Ὀ6 φδϑἰϊμηδίθα. [Ὁ νγὰϑ ΠΑΓΪΥ ἃ Τη6Γ0 ργαρῃὶο 

ἀμ} 1 γ. 
ΒΕ θη. 4. [π αὶ πυΟΥ οὗ [4]. πογὰβ οοπίδιηἰης οὐ, ἰδ σδηπποὺὶ ὉΘ 

ἀοοίἀοὰ, πιϑίπον ἐπῖ8 ἀἰρέμοηῷ τοργθδθηΐθ Ὀτὶπι. πὰρ. οἰ (8 65) οὗ Οἱ, 
δ. ζ. ἴὰ ἔδοβο οοπὲαϊηΐηρ ἴομῖ- δ Οβ86. βοὺ. ζάνυκαπδίθίβ Ἱμιοδηδ δ᾽ 

μανκὶβ ΤΠ πν ἰϊκὶ8 Ἰμιοΐβ᾽, [8ὲ. Γομοίπα [Γλιοΐιι8 οἷο., ἔν. τί. ἰθμκ. Ἅ1υ- 

ταϊπο᾽ (τ. λευχός 2οῦσσον). 



1θ Ιπὰρ. ὁ ἷῃ ΟΡ 8}. 8 82, 
------ ἨΘῦ ξἷΠ{ΠΚΞξ.. --.......... - 

8 82. ΟἸἹὰ [κτἰ8}.. [Ια οἰίοξ δοοθηξθα β8υ}]4 Ὁ]68 ὁθ. οοἱ 

οἰρῦ : αν. ὀχτώ,. γοίῇ 66} : [,4[. γοία 'πθθοὶ, ΟΗΟΘ. γαά 

Ἅ866)᾽, 1. γἄέα-8. “661, ογὲ Ῥίρ᾽ : ΟΥ. πόρκο-ς. σογΐη 

μοαί, ψάττῃ, Ὀαγη᾽ : ΟΟΙΒαΪρ. φογόξὲ ἴο Ὀαγη᾽, 11}. σῆᾶνγα-8 ϑίοδπι,, 

ἔν. τί. αἰδγ.. Ῥτθρ. .ὁ π- π᾿ : 1,41. οἰθη, Ὁπιῦν. Οδ6. οΟΠ|. 

τε πττττν ἐπατ το τππν ἀπ τ πολ Πβ8ἤοη οὗ ἴπ6 [Ὁ]]ονὶ παρ Οὁ0η- 

Ξ-Ξ [,4ἱ. 8οἰζιτηι (ἰ τ α, ὃ 869), 

247 ᾿δίανθ᾽ ἔγ. Ὥποσιι-8 ((ο.}. 

68146 γο- ([πᾶρ. ἔργο ᾿θϑέοτγα, ἴῃ 

1- ο0η1- (00 -, 866 ΒὈΌΟΥΘ). 

]]4 Ὁ]68. ὁ, 80 ἕαν 88 ἴἰὑ αἰά πο 

)1), Ὀθοδπθ δὴ ἰγγδίϊομδὶ σνονοὶ, 

δρυϊαίοα ἰΐ86 1} δοοογάϊηρ ἴο [Π6 

ἡϑηΐ. 

15, 8. 0]. αϑ8-δόγαΐ : αν. φέροιεν, 

δαίγατα, δαΐγαηα; -ϑογαί ΥΔΔΥ͂ ὉΘ 

8, ἃ3 ΤἼΓΠΘΥΒΘα {πῖηκ8, ἰοὸ ὧδ 

ϑίομ οὗ ἔδογοηί, Ἰπᾶρ. Ἐὐμογοηΐ 

Ἰοὺ ἐπ6 βᾶπηθ ἀδυθορτηθηΐ 88 ἐ ἰῃ 

Ἴ8Υ6 ΠΟ ΟΥάθποθ (Πα οὔὶρίπαὶ ἔ 

88 ἀγορρθ4 ἰπ [τὉ|8}}. 

μ) οἱ, ἕο ποιῃ. ὑδαα ἔν. Ἐδί(μ)οίο-ηι: 

5. ξένοι, “ἴθ᾽, 
6 πϑπγρα δέαα) ἔν. Ἐδιί(μ)οίδ. 

Ομογϑαϊίαϑ᾽ Ὀοβίἀθ όγρο ᾿'μογθάϊ 88 
) οὗ" δὰ βγϑέ οὗ 4}}] ὈΘΟΟμΙΘ 7. 

ὁ (ὅτ. δέδορκε), γόγαϊρ, ᾿αἰχοτῖ 
ηαἀἸοαίθ8 {ἢ 6 {ἰηῦτ6 οὗ [Π6 ῥργθοθ- 

1} : ατ. ταῦρο-ς ; νεμητο-ν πθαί. 

Ρ. τ. ζυγό-ν; ὁρ0- 'ἌοτΒθΘ᾽ ἰῃ Κρο- 

8 [πᾶρ΄. οἱ Ὀδοαηθ ο6 (τι ἐθῃ 06 

-8 ἄπιιδ. οἷο ὉὈΪ]αθ, απ ͵υθί, 
ζιοὶ- Ἴθαῃ, ἱποιῖπθ᾽, Βοίογθ ραἰά- 



ἢ 82---883. Ιπάρ. ο ἷπ ΟΟἾτ. δαπά Θουβηΐο. {{| 

(Δ}1864. ΘΟμΒΟΠΘΗΐΒ Οἱ ῸΓ 06, 6. ζ. οἷοἶπο ὉΠ ΆΘπ688, ἱη)αβίί θ᾽. 

ΟΙά οὐ πιαᾶῦ, ὑμογοίογθ, ἢαυθ Ὀ6θὴ γϑίαἰ ποα ΓΘ. 

Βοπ. Βοβίάθ οὐ, οἱ 8 αἷδὸ συυϊξέθη αθ, αἱ, 6. 5. ἀ6 ᾿ᾳπυδ᾽ Ὀοδιὰθ 
οεπ; οἷαί, ποτὰ. Ρ]. οὗἁ οἴοθη; ηιαϊπὶ ᾿ἀοηδ, ὈῬτϑίοβδ᾽ (0 [μαὲ. ""οοηΐα, νη ΐα). 

Ϊπη 8] βυ]] Δ Ὁ]98 οὐ Ὀθοδπηθ ἢ, ὙΠΙΟὮ αἀἰβαρροασθα δἃηα ΟὨΪΥ 

ἰοἴξ 118 ἐγ θ8 ἴῃ [Π6 ρ414{8]]8δ οι οὗ [πΠ6 ργθοθαϊπρ οΘοπβοῃηδηῖ. ΝΟΠι. 

Ρ]. εἰοῦ 'δαυΐ ἔν. ἔεκμῖ, ορ. αν. ἵπποι, 1μα[. ρορίοο ρορμῖϊ (8 θδ7, 4). 

ἴπ 64}]. ᾿μβοσὶρ. [86 ποι. 9]. 8[1}} οπάβ ἴῃ -οἱ: Τ᾽αποίαζί ηοί, 

[πάρ΄. οἷς ἔ6}1 ἐοροίμον ψῖἢ ος (8. 66). 10 Ὀθοδιηθ ὅ, ὙΠΘΠΟΘ 

ἰδίαν μα. γμαά τοά, Ογν. γλμαά Οογη. γμαΐ Βτγοῖ. γμς: Θο.ἢ. 

γάμδ8 (βίϑθῃα γάμαα-), ορῖ. "γομαάβο-8; ορ. 64}}. ομᾶμ-8 Απάο- 

γομάιι-8. 

8 88. ἀοτδηΐο. Ρῇ, ὃ. 86ς. αοίῃ. φγ΄αγ ΟΗΟ6. τὉ΄ααγὰ 

Ο.Ἰο6]. ραγὰ ὍΘ ἰοοῖς 4 ἀϊγθοίίοῃ, Ὀθοδχηθ᾽ : ϑκγ, ϑασάγία, ορῇ. 

ἡμοιμόγί-ο, ἔν. τί. μογίς τατη᾽, Οδαβαὶ, Οοἵ. μϑ-αζ)αη ο ἀνα κθ, 

ΟΗΟ. τρεσοδιαπ : ϑ!κν. οἀγάψαϊἑ, 6 ὑγρθ8 οὐ, ἀγίνϑβ οπ᾽, ορῇ. 1. 85. 

“ρφόϊδ, ἔν. τί. μόφ- ὍΘ᾽ δοίϊνθ, βίγσοηρ᾽. Οδυβαί. αοίῃ. γα-οαγά- 

7α5. ΟΗΟ. Μαγειραγίίαπ ἴο Ἰοῦ ρϑυῖβῃ, ἀθϑβίγογ᾽ : ϑδ,εγ. ραγέάψαϊἑ 

Ἰεἰϑ ϑοπηθι ίηρ ἰακ ἃ ὑπγηΐπρ ΟΥ ΟΟυΓΒθ᾽, ορῇ, 1. 85. "μογίόϊδ, 

ἔτ, τί. μογί-. ΟΗΟΘ. ΟΒ. Ο.1ω8]. δαπά (πθὰ..)} Ῥαπά, οοτά᾽, ρτίχα. ἢ. 

"ὑβοπάλιο-"α, ἔν. τὶ. ὁπμοηαΐνε “ὈΪπά᾽, ορ. 5Κγ. 8. 85. ρῇ. δαδάπαλα. 

601}. σαδία ΟΗΟΘ. ΟΝ. σαϑβέ, Ο.ἴ06]. φοϑέγ ᾿σαθϑῦ Νοτῖβθὸ Ευπ68 

φαρίϊκ: Δ΄. ἢοδίϊε8 ΒΓ ΡΟΣ, ϑπϑιηγ", ΟΟΒαυὶρ. σοϑίϊ 'σαθϑί,, ορῇ. 
δι βοείϊ-8. Οοἱ. αδίδ ΟΗΟὉ. αδὲ (πλ886.} Ὅτϑπομ᾽ : ασ. ὄζος, ορΐ. 

"οχάρ-8. Οοίῃ. ῥαέ-α, ΟΗΟ. ἀαχ, Ο.166]. ῥαὲ παὶ, ἐμο᾽ : τ. 
τὸ, ορί. Ἡό-α. 

ΒΕ θην. 1. ἱπάρ. ὁ [611 1 ἸΒον πα οὶΥ ἰοχοίμον ἢ [πᾶρ. α (β 99) 
διὰ [πᾶρ. 2 (ξ8 109, 110) δἰγθδαῦ ἴῃ ρῥτὶπι. θϑῦθ. Αὐ ὑμὶβ ρογῖοὰ 
α πὰ υϑοὰ [0Υ (0 [Πγθ0 ὙΟ076]8 ἴῃ ΟΠϊοῖ δοοθηϊοὰ 8018 0168, ἱπ ΟΥΒΘΡ 

δΥ}]4 0168 ἔΓΘΑΏΘΗΠΥ ΟΥ ΔΙΔΥΒ ο. Τμ6 ᾿αύίου αὐ! νγ τγ88 5811}} τοίαϊπϑὰ ἴῃ 
εβίροσια. ἴῃ ἈϊΒίΟΥΙο8Ι {ἰπ|68: 6. κ. ἴῃ ἴῃ 9 ἀδέ. Ρ]. ΟΗΘ. ισογίο- πηι τοογ έτη 
08. κογάοτη ισογάμτη, Ἀ55. ιοογπτιη ἔτ. βίθπι οὐ. "μγάλο- οὐ "μγείο- ἱποτὰ᾽ 
(ναὶ ΘοίΒ. σαΐγα-"). 8ὅ600 Ῥαὺ] ΒΒ αγίῖ0 160 ἰῃ ῥϑιυὶ- Βγαυπϑβ Βοίϊγ. ΙΥ͂ 

Ῥ. 828 ΗΓ δπὰ ΥἹ γη. 186 4. βίποθ ἰξ μαβ ποῖ θθθῃ ἀθβηϊιοὶυ βοι θὰ ἔῸΓ 
ἸΒΔΏΥ ΘΥ 6 Ὁ]6856, ὙΠΘΙΠΟΡ 9 ΟΥὙὍ αΑ ΜΒ ΒΡΟΚΘῚ ἰπ ὑτίπι. Οϑγη.. 6 ὙΥΪΘ 

180 ῥγῖπι. θττα. ἔοσηβ ἐβσουρμου ΜΠ ὦ δοοογάϊηρς ἰο μ0 Θοίῃ. 
δοίδοπ, 8η ἱμοχϑοίπθβθ, Ὑίοῖ 18 οὗὨ 11{{160 ἱπιρογίβῃοθ [ῸΓ {πι18 ΘΟΙ Αγ υθ 
ΕΓΔ πιΔΥ. 

ἫΝ 
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τὃ Ιπὰρ. ο ἷῃ Οδεπιδηΐο. 8 88. 

Ιηάρ. ἰδυςοθυ δ Ὀϊοὸ οἱ. 8. 85. οι. νάϊέ ΟΗΌὈ. τρεἰΣ Οϑ. 
ισδέ Αρ8. τοᾶϊ Ο.166]. υοἱέ Κπονθ᾽: αὐ. οἷδε. Οοίῃ. ἰάϊινυ ΟΗΟ, 

ἰδ. Αρ8. ἰαΐ  Ἰοαθ : ατ. λέλοιπε. Οδυϑαί. οὔ. ἰάΐβ) νη ([οΥ 

τοραϊαν "ἰάϊζ)ζαη, ὃ ὅ81) ΟΗΟ. ἰδγγαη ἰδγαηπ, Οϑ. ἐδρδαη ἴο 

(680 8", Ὀοϑίάθ Οοίἢ. ἰσίϑαρ ἴο ᾿θαγπ᾽, τί. ἰ6}8-.. Οοἴ. ἀΐη8 ΟΗῸ. 

εἷα Οϑ. ὅη. Αρβ8. ἄη. Ο.166]. οἷπηπ Ὃπρ᾽: Πιαὲ. οἶπο-8 ἄπμμτ-8. 2. 8Ρ. 
ορί. Οαοί!ι. δαέγάϊβ: τ. φέροις. ἀθῃ. 85. αοἴ!. αηϑδίάϊβ (ἔν. αηϑίϊ- 

“ανουν): ορ. 1ῖ0}. αἰὄθ (ἔν. αἰεὶ- 'θγ6᾽), [πᾶρ. οπαΐηρ -οἱβ. 

Τωάρ. ἰδυςοβυ δ ῦϊο ορ. Ρῇ. 8. 85. Οοίμ. δώμΡ᾽ ΟΗΟ. ὁδοὶ 

Οϑ. σά Αρ8. δοάά Ο.16ς6]. δα ᾿Ὀδάθ᾽ : Ξκν, διδδώμα, Ἰπὰρ. Ἐὐδέ- 

δἠμομά-θ. Οαοίῃ,. γώπε (8ι. γάμαα-) ΟΗΘ. γοὲ Οϑ. γδά Αββ. 

γ»άἀ Ο.1ς6]. γαμὰγ Ὑοά᾽: 64}1. ομαμ-8 Ον, γμαά ἱτοά᾽, ορῇ 

Ἐγομαξο-8. θη. 85. αοίῃ. βδωηνώμϑ (ἔν. δεηη- 'δοῃ) : {1}. ϑζηαιϑ 

(ἔστ. βὥμμ- 'θοη}), [πἀρ. οπαϊηρ -ομϑ. 

ἴῃ (86 οἰρῃῦ οοηίασυ ὦ Ὀδοδηηθ 6 ἴῃ ΟΗΟΘ., οαυβοὰ Όγ ἃ 

ΘΟΠδοηδηΐα] ΟΥ Βοῃδηΐδὶ ὁ ἴῃ (Π6 [ΟἸ]ονίηρ; Βγ1180]6.0 πογίαη ἰ. 6. 

πογϊαη Ξε Οοίῃ. παβϑ7ζαπ (ἔον τραϊας ἤπαζἼαη, ὃ 581) [ἴο γοβϑοῦθ,, 

οδυδαί, ἰο φα-πόβϑαη τ--ς Οομ. σα-πἰβαρ ἴο Ὀδοομιθ μθα]64᾽, ἔτ. τί. 

πέ8-, ατ. νέομαι. Νόοπι. Ρ]. φοϑέϊ (88. φαϑέ) ᾿συαθδίθ᾽ τε ἀοἱἢ. φαϑίεῖϑβ 

(8.. σαϑίδβ, ϑἰ. σαϑέϊ-). ΤὨΪ8 υπλϊ]δαΐ, ΠΟΥΟΥοΡ, ψὰ8 Ὠἰηαογοα ὈΥ͂ 

γ, ἱ, ἃ - Οοπβοηϑηῦ (8686 Βγαυῃμθ ἰῃ Ῥαὺὶ] - Βτδυ θ᾿ Βοίέν. [ΕΥ̓ 

Ρ. ὅ40 4), 6. δ. ξαγ-ισαγίίαη ᾿ἀθϑίγογ᾽ (ρ. 71) ἀαύ. παλέέ-ηι 'ποοι θυ 
(ει. παδιεϊ- -Ξ- 1,αἱ. ποοῖδ- Ταῦ, μαζί). Βυΐ (6 6, ΟΝ Δ ΓΟθ0 

ἔγοπι (18 ἐ-τα]αυΐ, ΑἸ Θγοα ἔσο ἐἢ6 6 ὙΒΪΟΝ ἄτοβο ουἱ οἵἉ ΡΥΠι. 

Οοτγηι. ἑἐ, 6 (ξ8 85, 67) πο ΟὨΪΥ πὰ ΟΗΟΘ. Ὀυὲ α͵8ο ἴῃ ΜΗ6. δηὰ 

ούϑη ἰῃ ΝΗΟ.: {π6 Ἰαίίθν, αἷἰϑὸ συϊ θα ὅ Ὁ ΨΑΥ͂ οὗ ἀϊδεϊποιοη, 

ΑΒ ΟΡΘΏ, {6 ἔΌΤΤΩΘΥ ο]086 (. ΕἼΠΟΙ Ζο θοῦ ν. ἢ, ἀθαΐθοι. ΑἸτοσί. 

ΧΧΥ 218 ἢ, Ὁ. Βταυῦσπο 1,11. Οδηΐτγα! ϊ. 1884. οοἸυηη 124 ἔ, 

Ταϊοῖς Ῥαυ]-Βγασποβ Βοὶίν. ΧΙ 492 [.). 
Ρυγΐμ. αθσμι. αὐ Ὀθοδιηθ Θὲ (ιροῖχ, 61) Θχοθρὲ Ὀθίογθ 7, ἢ, 

ὙΠΟΓΘ ἰὲ Ὀθοαπιθ δ: ἰόγγαη, ἰδῇ. 

Ῥγῆη. αἰοσῦπι. αἷῷ ΤΟΠΔΙ ηΘ4 ΡΑΥΙΥ 88 ἀϊρῃίποηρ, απ πὰ Ἰδοῦ 

Ομ, 6. ὃ. ν»ῇ. 8εαμῷ 8οομὃ τς Οοίμ. δζάιί Ῥυβῃοᾶ (ρτγθβ. Οοίβ. 
ϑἰϊμδα), δοιις ταὶ σοἰμ. δάμφ 'Ῥοηϊ' (ρτθβ. αοίμ. δέμεσα), δπά ῥδυ Υ 

Ὀοοδπιθ ὅ Υἱζ. Ὀοΐογο ἀθηΐαὶ οοηβοηϑηΐβ δῃᾶ νυ", ἰ, ἃ (ΞΞ αοίϊ. ἢ), 

6. Ρ. δέ, γῦΐί, νῇ. αΥ̓οζ τὸ οί. ῥγάμίέ ᾿ἰτουδ]οα᾽ (ργθβ. Οοἱῇ. 
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μνῆμα), ἐγόγαη “ἴο τῆδκθ ἴο ἄτορ, 8ρ1}} Ξε: αοίῃ. ἀγάμδβ)αημ (ἔοΥ 

τορυΐαν Γαγαμῶ7ζαη, ὃ 581) Ἱπδκα ἴο 4]], 61}, ἑμῃγον (οδιβαί, ἰοὸ 

Θοί!. ἀγέμβαη Ἴο ἴ4}}}), Ρῇ. τοῇ γον -ῷὲ Οοίμ. ἑάμῃ Ἰρά᾽ (ρτθϑ. 

θΘοι. ἐξμδλα). 

Θυϊίΐα ἱπάοραπαθῃίξ οἵ ἐπ18 ομδηρο οὗ αἱ δῃηα αἷ ἰο ὅ ἀπά ὅ, 

ἴηογα 88 8 οἱάδὺ (ρτίπι. ΑὟ οϑύβϑγπι.) γοαυοίΐοη οὗ {ῃ6 88π10 

ἀἰρειμοιρα ἴο ὅ δπὰ ὅ, ψ οἢ ἰοοὶς ρ͵Δ06 ἴῃ υπδοοθηΐθα 8υ}]40]08. 

Εἰμ8] ὃ δηῃὰ ὅ Ὅτ γ0 βῃογίθηθα δοοογάϊησ ἰοὸ ἃ 661, 6. ΟΗΘ. 

ὑϊπίο ἤοτη. Ὁ]. πιᾶβ80. ᾿Ὁ11πᾷ᾿, δὲήπέξηι ἀδί. (ἰπϑὲγ.) η]. “δ 1πᾶ᾿ τῷὮ 
Θοιι. δέπαάϊ, διϊπαάΐνη, ρτῖτα. γα. ἐδιίπααὶ, ᾿διἡπαλ-η, δον 8 

2, 85. ορί. Ξξξε αοἴι. δαόγάΐβ (ρ. 78). ἑασο ἀαὶ. 1ο0. 885. ([ο ἑκα 

ἀ4γ} τς ργίπι. Οοσ. "ἄαζαὶ, ορ. τ. 1ο6. οἴκοι δῃὰ ἀεί. οἴκῳ 

(8 6059, 2. 8). 8η0 ρθη. 8ρΡ. ((ο ϑδεμμ βοὴ) ΞἜ Οοίῃ. ϑβϑωπάμβ 
(ρ. 18). 

Ηργο Ὀοϊοηρβ αἷδο ΟΗΟΘ. ἀξ ᾿πο᾿, ἄδην ἵπθ᾽ τ Θοίμ. βάΐ, 

βάϊη, βίποθ ὑπ6 ργοποὺῃ σϑβυαυ βυβογοα {Π6 Θἤδηρα ἴῃ {Π 086 

(8868, ὙΠΟΙΟ ἰξ Μὰ8 υπμδοοοσηίοα. 

Τὴ6 ἔογ8 αἷὰα αἷθ τ-τῷ΄}ι αἀξ δηὰ αδθαηὶ αἰϊθ} τ. αξηϊι ΒΠΟΥ 

{πδὲ {π|8 ἃ --Ξ ρῥγῖμμ. θύῃ. αὐ 88 θαυϊνα]θπΐ ἴο {(Π6 ὃ αἰδβοιιβδθᾶ 

ἴη 8 15 το. 2. 

Βοπι. 2. ΤΙοβο ΟΗΟ. (Ὑ οδίζονγ.) βουηά.]ατβ ἴῃ ΕΚ πηϑηποῦ ἢ 6]4 
ξοοὰ ον ότι. α Ξξῷ ἱπᾶρ. α δπὰ Ἱπάρ. 9. 866 ὃ 99 δηάὰ ὶ 109. 

8 84. Βα] 10» δ᾽! ανοηΐϊο. Ιπᾶρ. ὁ 8 ὁ ἴῃ ἰδ Βαϊ] υϊο- 

δίαν. ὈπΙΆΓΥ Ῥοτὶοά, απὰ ρΘΏΘΓΘΙΙΥ τοηιδϊηθὰ ὁ ἴῃ ὅ11δν., Ὑ 8188 

ἢ υδοδηθ α 'ἰῃ Βα] ϊο. 

ΤΠ. ἐᾶκα-8 Ῥαῖπ, ΟΙΒυϊρ. ἐοζ 'οουγβο, ἰο 1.0}. ἑοδὼ 

ΟΒΙρ. ἐοκᾳ Ἱ ταῦ. ΟΒυὶρ. γαζ-αογά τοιΐ, ραρ᾽: Οτ. δορὰ 

ἑκίη, μἰ4ο᾽, ἔν. τέ. ἀδ7- ἴἴθαγ, θαγ. ΟἹΒυ]ζ. οαυθαί. ἰοξίἐἑ 'ροπογθ᾽: 

Οσοίὶ, ἰαφ͵απ “ἴο Ἰαγ᾽, ἔν. τί. ἰϑοαῖ- ῖἼΔΥ, τρᾶκθ ἃ Ὀθᾶ᾽; ἑορίὶ “ἴο 
δοαί᾿: ΒΚν. ἐαράψαπι! Ἱ Ὠθαϑ, ἔν. τί. ἐθρ-. 18. παξίδ-8, ΟΟΒαΪρ. 
ποδὶ ᾿πἰρῦ: [μαἱ. πο. ποοίϊ8, αοίῃ. παλίβ ᾿οἰραῦ, [1μ1{ῃ. αὐὸ-8 
ΟΙΒυϊε. ουὐἵξεσα δ6δρ᾽ : [μαἱ. οὐἱ-8. Νοτηΐπαὶ βυΐῆχ -ο- : 111}. ΠΟπι. 
88. οἶἶκα-5. “ποῖ, ἀαΐ. ρ]. οὐϊκά-ηις ΟἝΒαϊρ. υἱάμο-ην, ῥτῖμι. Β4]}.- 
Βῖῇαν. 8ὲ. 30. (δ 802) 'ἱνο!ῦ : αὐ. λύκο-ς. ὙΤὴ6 ἐμαπιδίϊο Ὑοοὶ 

Ὅ-: 1118. 1. Ρ]. ῥγθβ. πδβζα- ὁ 6 ΟΔΡΙΥ, ΟΟΒυΪρ. 1. Ρ]. δου. 
πεβο- "τ 6 οαττίοα᾽ : αὐ. φέρο-μεν. 

μεϑδον 
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οὔ, οἡ Ὀδίοσγθ οοῃβοπαπίθ (θχοορὺ δ) ΘΘΏΘΥΔΙΥ ΒΘΡΡΘΑΓ 

88 4 ἴῃ ϑανοπΐο φζαῦμ ἵοοίῃ : αἿγ. γόμφο-ς Ῥίυαρ, ὃο]δ᾽, τί. 

δοηιδῆ-. ὀιααϊί 'ϑττοτ᾽ Ὀθβίἀθ δίράᾳ 'δγτο᾽, γί. δηϊοημείσ. ὁ ὈΘΟΔΠΙΘ 

“ (Ὁ) ἴῃ μα] 5301140]68 Ὀθίογθ ἢπα] πᾶ88] δἀπὰ Ὀθίοστθ -π8. ΤΏ 

Ιπᾶρ. "-ο-ηι. (Ἰὴ [Π6 800. 8ρ. οὗ -ο-ϑίθπιβ δῃὰ ἰπ {π0 1. βρ. ῥγϑί.) 

Ὀθοᾶπηθ δπι,.η (δ. 2117) - (8. 219), 48 οἰκῶ, Ἱαρυπι᾽, ποϑ Ἵ οαγτὶϑα'; 

Ιπᾶρ. ἔ"0-η8 ἴῃ ἐ8θ δοο. ρΡ]. (ορ. αν. Οτγοί. κόρμονς) Ὀθοϑπιθ ἤ-ερ18 

ΜΓ ΏΘΏ0Θ ἔαρ ον {Π6 -Ψ οὗ Ὠἰδίοτί αὶ ἐϊπλθϑ, 88 υἱδδάνψ ἽἼαροθ᾽ (8 219). 

ΕἾΠΑ] -ὥ τῷ ἱπᾶρ. ἥτοῆὶ 88 ἰθηρίποηθα ἴὸ Ψ Ὀθίοτθ 2, 6. ῥ. 

αἀοῦνἴ-71 ἀπὰ ἀοῦνν-71 Ὅμ6 ροοὰ (πι4η) (ἀοὀνῖ ἰἴ8 {80 δοοιββϑενθ 

ἔογπι, υϑοαἃ 88 ΠΟΠι., 800 [ῃ6 δορὶ 6506), ὁΡ. ὃ 86 ὑ. 87. 

Ιὴ (ῃ6 βϑ:ηθ ἰδηρυδρθ 20 ὈθΟϑπ6 6.ἁ. Νοιῃ. 800. 86. πϑαυΐί. 

76 «ὦ: α΄. ὅ 'αυοά᾽, 5Κν. γά-ἃ 'φαοά᾽, ορῇ. "Ἰο-ἀ. αΐ. ρΡ]. κοη7ετηιῖ 
ν 
« ἔν. δὲ. ζο 765 ἔν. ἐκοηλο- ᾿'ἀουβθ᾽, τιᾳξοτηνά ἔτ. 8. ηηᾳξθ- ἔν. ἤες -16- 

(8 111), ἔγριᾳρεὶο- ᾿τααπ᾽, ορ. ἀδῇ. ρ]. οἰδκο-ηηῖϊ. 

Ι͂ὰ 6 ΠΊΘΏΠΘΡ αὶ ἱπῆυθποθά ἃ, [0] οίηρ α ἴῃ 1 8ηΐ8ῃ: 

α, ἴὰ {π|8 οἰ παίϊοημ δηα δῦ Θομϑομδηΐίβ Ὑ81Οὴ ἤᾶγθ ὈΘθὴ 

Ρααβ! 864 ΟΥ̓ ὦ, 18 ῬΓΟΠΟΥΠΟΘΑ 88 8Π ΟΡΘῚ 6 ἴῃ πιΔΗΥ͂ ἀἰα] Θοίδ, 

6. δ. ἀγαΐ)ε8 'Ὀ]οοά᾽, Ρ]. ἀγαμ)7οῖ τες ἐγαῦ)αβ, ἐγαμγαῖ; ϑυδοξδε3 
'Ῥαθδί᾽, ρΡ]. βυθοχοῖ τε βυδοζίαβ, βυθοξίαϊ; ἀδι. 85. όνι ᾿Αἰπι᾿, ἰηδίν. 

Ρ]. 7618 τα )άηι, }αἴϑ. 

ΒἘθπι. 1. 118. 7}58 ἼἸο᾽ 18 ποῖ θ408] ἰο τ. ὅ-ς ὅτ. ψά-8, Ὀαΐ δβίαηάδ 
ἰο ὑπ689 ἴῃ ἴΠ9 βδὴθ γϑίαίϊο 88 ΟἿ. τί-ς, [μεϊ. φέ-δ βίαπὰ ἰοὸ β!εγ. ζά-8 

αοιδ. λσατ8. ΑἸ8ὸ 82ὲ- 8 ὉΜΙ8᾽ (Ὀοϑ᾽άθ χϑῃ. 825) 18 ποὺ ἔγ. "ζίο-8, Ὀὰξ Ι1ΚΘ 
ΟΟΒυὶρ. 81 ἘΠ|8᾽ τῷ οτἷζ. "ζί-86 (Ο.Βυὶκ. ζϑηῃ. 8έ9ο, ἀαί. δέρμε ϑίο. ἴου 
τοχζυϊαν "ὅεφο, ἔδοημε οἵο. ἔν. ϑϑίεσο ϑἵο. δέϊου Π6 ΘΏΔΙΟΩῪ οὗ 6 ποόμι. δὲ 

δηὰ 600. 81). Αὐτοῦ [Π0 Β811Θ ΤΠ ΒΏΠΘΓ 88 728 βίδηἀβ ἴο ζ6η. 7δ, ἀαί. όηει οἷο. δτθ 

8180 ἰο Ὀ6 ΘΧχρ]αἰπθὰ ποιιϊηδίνοβ 56. 1 νεδαέδ (θη. »ιδα Ζῖ0) “τοϑ᾽, ττῆοβα -ἰς- 
ἰπϑίθαὰ οὗ -ἰΐ- 18. Οὐ (ἢ. Β8ῃιθ0 ]Ἰ6Υ6] 88 {Π6 -ἰ- ἰῃ σογὰ8-18 (ἀοδηϊίο ἴὌγτ ἴο 

σέγα-8 ἱξοοά᾽), δπὰ ἔποβθ πὸ σαΐάψ8 (θη. γψαϊάξίο 'οοοϊκ᾽, ὙΒΟΒ6 Ψ δγοβ6 
ἔγοια ἐξὶ (Β 147). Ιπὰρ. ἡ ψα8 ΠΠΚο86 οοπίδἰηθὰ ἴῃ ἐπθ ἤπηδὶ 80]18 0168 οὗ 
Ο.Βυϊκ. ποῖ. απὰ Αοο. ζοη7ὲ ἌοΥβο᾽ (βὲ, ζοη76-)},) οἴῃ. ποῖι, 88 λασλί-ϑ 
'ἌΤΠΙΥ, Βοβί᾽ (βέ. λα»)α-) δά δμαῤνα οί ἔν. "χίν αἰ ἶτ8 ᾿ΒΒθρμογά᾽ (8ι. μεῖπι. 
ἄοτηι. ἔχίγἀϊζα-), Ο.1,4ι. Οονη δ᾽ 8 Οονη δίνη, αἴΐ8 αἰΐηι Ὀοϑ᾽6 Οονηδἰῖμ8, αἰῖμι8 

Ο08ς. ΚΙ! (ρ1{8 ᾿Οἰρίαθ᾽, σῦν. Τ τα 1015 τας 8᾽, Τὸ ἔπθ86 ΤΩΔΥῪ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 
06 δἀάἀρά ἐπ ΘΎγθοῖς ῬΥΟΡΟΥ Ὡδπι68 ἰῃ -ἰς ὈοΒ᾽ἀθ τιος -ιᾶ:, 88 Ζἄμις Ζ]εῖνις Θἴο. 

Ορ. 88 120. 148. 219 τοῦι 1. 660 τοι. 8 δηὰ ἐπθ δβοοϊάθῃοο. 
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ὃ 84. Ιπᾶφ. ὁ ἴα ΒΑ ἰο- Βιαυοπίο. 81 

Ιπάρ΄. ἰδυξοθυ δ Όϊο οὐ ΘΡΡΘΑΥΒ ἴῃ 1. 88 ὃ δπά αἱ, ἴῃ Βἷαν. 
1 ὁ. 111}. ὁηδσα-8. δον, (Ὀοϑἀθ ὁηαϊσαζὰ 1) πον, Βα κθ᾽ 8ηαἱ- 

φΥ ἼΟ ΒΟΥ ἃ 11{{16.) ῬΥαθ8. δηανσὶβ Ο.Βυ]ρ. ὁπόσα πον": Οοἐμ. 

δπηϊο5. 'δθον᾽, ορῇ, ᾿δηοΐαδο-8, ἔν. τί. 8ηοαις. 11}. δέοϊξια-8. δᾶ 

ἅἰαίκα- ὁ Ὑοτηπαηΐ, τοδί δαϊκ ψε ἴο ΒοΙά᾽, ΟΟΒ ας. οὐδε ὄχ Ὑθτὴ- 
ἀδηξ, τοδί᾽ : ΟἿ. λοιπό-ς, ἔτ. τί. ἰοΐᾳφ-. Τὰϊῃ. δαὶρίπἰλ ἴο 1Ἰοὲ τἶβο᾽, 
ΟΒυϊρ. ργμϊξρῶ 'δαϊγθ, ζτθαβθ᾽ : ΟἿ. ἀλοιφή 8α]γθ᾽, ἔν. τί, ἰθὶρ- 

δἰίοῖς, σ'αθ. 11. τιαϊϑζαζα-8. ἹΠΘΑ]ΘΥ͂, οοτπηρουπά᾽ ηιαΐδοψέϊ ἴο 
εἶχ, Ῥγιιβ8. πιαγϑβοία- τηϊηρ οα᾽, ΟΙΒυΪς. γύρον δ, 'δατηϊχίϊο᾽ 
πδείὶ το τηΐχ᾽, ἔγοπι τί. γηιοϊδζ- (ατ. μεῖξις), ορ. 8 414 τοῖη. {1}. 
8. 86. ορέ. ἐο-ϑιδδ (βιιξὼὰ Ἱ ἰαγηὐ), ΟΙΒα]ς. 2. μ]. ορέ. δογὄίε 

(ῥεγᾳ ἴδτσο᾽ : Θσ. φέροις φέροιτε. Τά. ἀὄηια-8. ᾿ἴαττη, υἹ]αρ θ᾽ 
[αΐηιύνα-8. ᾿ποὶβμθουτ᾽ : Οοίμ. λάΐνιβ ὙΠ|6ρθ᾽, ορῇ, "φοΐ-""0-8 (ορ. 
ΟΒυϊρ. »ο- Κο71 'τοϑὲ, γθροβθ7), ἔν. τί. φοὶ". Ῥγῦβθ. Ἰσαϊϑοὶ τραΐ886 

Ἴδοὰ Κηονοϑί᾽, Ο.Βυ]ρ. οὔνιζ ἔν. "“οὔδά-ηὐ διὰ οδα- ὁ Ἱ Κηον᾽: 
θν. οἷδε, πὰρ. ΡΥ βίθπι μοϊά-. 10. ρδηνῆ, ἙΒΘΡΒογὰ Ὀογ᾽ : 6. 
ποιμήν. Τὰ. δἐαἰσὰ ᾿ϑυἀάοη᾽ ϑ9.αἱσύίν 8 ̓παβίοπ᾽ : ΟἿ, στοῖχο-- 

ὯΟΝ᾽, ἔγ. τί. ϑέἰ6ῖα7ι- Ὑἷ86᾽. 

Β6πι. 2. Τὸ 18 ππἀοιίοτταϊποᾶ δἴϊοῦ δὲ αν δ δηὰ αἱ ἱπέοτοπθηρο ἴῃ 
μὰ 1 οοπ͵οοΐαγο ἐπδὲ οΥἱ αἼ Π4}}} αὐ ΓΟΖΌΪΑΓΣΙΥ τοι πο ΟὨΪΥ τ θη ἰδ [0]10π- 

ἱπξ οοηβοηϑδηΐβ δὰ ἃ ρμαϊαίαὶ ἐἰπιῦγο, τ] 6 πδὰ Ὁθ6η οδαβοά ὈΥ δὴ ἐ- ΟΥὉ 
ἐτΟΟὶ ἴῃ ἐ89 ΓΟ] Τίς ΒΥ1168016; ἴῃ ΟἿ ΘΥ 68868 αὐ ὈΘΟΘΙΘ ας, {ἢ ΘΠ ΟΡΘῺ ὅ, 

δηὰ Ἰδίου ὅ. ΟΡ. 6. Κ.. ζαίηνήηαϑ σἰτὰ κξηια-5, ρά-βα 8 (Ἰλα86.) “ἃ Ὀἱπάϊηρ 
ἐβοηρ᾽ πὶξ οξία-6 “οογὰ᾽ (β 100), ἀπὰ ἰῃ!8 παπηθγουΒ Ὑϑγὺβ ἴῃ -ψέξ 88 ζαίκύιι 
(Παϊξαᾶ, Ἰαϊκίαῶ, Ἰαϊκύδίμ). Ιπ {μ18 οα86 ζαξΐνια-8 (αποῖμον ἴογπι οἵ ἀδρια-8) 
ποῦ] ὰ δ0 ἃ ὩΘῪ  ζοττηδίίοη αἵζοῦ καϊνιύηπαξβ, δπὰ ξαίκα αἴτον ζαϊκία, οἴο.; ἴῃ 
ἰλο οδϑϑ οὔ ἤουῃβ |ἰπθ δί-ξαίζα-6 ᾿τοταπδηῖϊ,, μμαΐπα-8 'ΟΧΟΒδηρθ᾽, ἐῃ6 γὙογὺβ ἰπ 

“ὶ κοὰ ἴπ6 11|ὸ ἩΔΊΟΝ οχἱβὲ δἱἀθ ΌΥ βἰὰθ ὑπ πθπὶ πτου]ὰ οοτη6 ἰηΐο οοη- 
εἰδεταϊίοη, οοθ. ΟἾΪΥ β]υγγοά (680 868η᾽}) αἱ (αἴ) Β66πι8 ἴο μανθ πηάθυζοῃθ 
[89 ὁιαημο ἰο ὅ, ΝΠ ΟΤΘΔΒ άϊ (ἀἀϊκία-8 'ῬΙΔοθ, ἐμΐηρ᾽, ρα-Ἰάϊα-8. ἼΟΟΒΘ, 8]6ο]κ) 
Γοδιδϊπθὰ 4160 Ὀθίοτθ οοηβοηδηΐβ αυϊης 8 1840]8] πιῦγο. Ορ. ὃ δπὰ οἱ 
ΞΞ Ἰπᾶὰν΄. εἰ 8 68 τοι. 2. 

ϑϊαν. ὄὅ -Ξξ Ἰπᾶρ. οὐ δηὰ ---ὠ Ἰπᾶρ. αὐ (8 100) ἃτὸ ἰὸ Ὁο 

ἀἰδ σι θη 6 ἤτοτη ὄὅ το Ἰπᾶρ. ὃ (8 16) π᾿ Ὠϊθίου θα! ἐΐπλθ8 ἔτοπι 
[86 ἰδοῖ ἐμαὶ Ὀοίοτθ ὑπθῖὶ ἀ, 9, οὖ ἀο ποῖ Δρρϑᾶγ ομαηροά ἱἰπίο 

ὁ (ἀξ, ὁ, Ὀαξ ἰηΐο ς, (4), 8. ἴω06. Ρ]. οἰδοξε)ιῖ, (οἰδλι, ὑπο], 

ἐρί( ιεέονἃᾷ (δοσῶ ᾿οὰ} πίῃ [Π0 Ιπᾶρ. οηάϊηρ "-οἶϑεε, ορ. Θ΄. 

1) Κατεομδὲ ἴῃ [ἱἐῃ.-Οόττῃ. οί. δοοοηΐδ 'ἱξὲ {ππ8 δηαῖσαζα. 
Βτυκπι8 88. Ἱεξεηίε. ξ 



82 [πάζ. ο ἴῃ Βαϊεἰο- ϑ]ανοπίο. 8 84. 

λύκοισι ϑκν. υγκξξι. Ἰηβίγ, 86. ἑαοδηνῇ, ἱπδὲρ. Ρ]. ἐαοόῃιϊ, ἃαὶ. γι. 
ἑαοδην, ἔν, ἑαϊί ᾿α118. Ορίέ, 2. ρ]. τὐοδίο ἔγοτη γόκᾳ ἱἹ βαγ᾽, ορ. 
αν. φέροιτε. ΟΡ. 88 461. 462. 468. 464. 588. 

ΕἾΠΑ] ὅ τ ἱπάρ. οἱ αἱ τιοβέ]γ Ὀθοδιηθ ἢ. Νόοιῃ. ρΡ]. ἐΐ: Π6Ὲ}. 

ἐδ, ατ. τοί, βίϑιη ἐο- θ᾽; ἴθ ΚΘ ἸὩΏΔΏΠοΥ οἰδίοὶ : αν. λύκοι, Θδη. 

8βῷ. ρᾳίὶ (ρᾳΐ 'παγ} : [{{|. αἰ (αἰὶ-8 ᾿6γ6.), Θοίϊμ. απηϑίάϊβ 

(αη8ἐἴ- Ἵδνουν), [πᾶρ. ""ο8. Ορί. 2. 8. 85. δογὶ : ΟΥ. φέροις, 
φέροι, ορῇ, “δλόγοϊθ, ᾿δλόγοϊξ. ἴῃ (μ6 βᾶπηθ ΜᾺΥ -ὄ --ς [πάρ΄ - 

Ὀθοδηηθ «ὦ ἰπ ἐπ 6 ποι. τηαδΐ ᾿ροίμθτ᾽ τε Π108. γιοΐδ, 8. 16. 

ΒΒ θη. 8. [ὑ τοιιδῖηβ υπάοίοτιίηοὰ ΨΥ ὑμ6 100. Βζ. δὰ -ὁ, ποὶ -ἡὦ 
οἷο (ορ. τ. οἴκοι, ΟΗΕ. ἑαφε ἔν. "δαδαὶ οτὶρς. Ξαλοᾳλοῖ). Ορ. ἀαὲ. Ιοο. 

83. γαᾳοῦ, ποπι. 800. ἀυ. γαοὸ (8 100) οὗ γαζα 'μβαπά", δηὰ 1. ες. εὐά-ὸ Ἱ 
Κποπ᾿ πὴ [86 Ῥϑγβοηδὶ ϑηάϊηρ οὗὨ ἐϊιο Κκν. ρμῆ. πιϊά. ἐμένα -ὅ ἔτ, ἐμᾶ- "Ῥυδ.. 
Ορ. 1μοϑκίθη Ὠΐϊθ θο]ϊη. ἱπὶ 816 ν.- 1{. ἃ. αθγπι, Ρ. 58, Μδηϊον Ὀΐο ἰδηζοη 
γοοα]θ 4 Ε Ο ν. 108 ἔ., δῃὰ Οϑίμοβ' Ζαν ὕθβοι. ἀθβ Ῥογῖί. ὑ. 194. 

Τπἰ 14] ὅ- τ Ἰηάρ, οἱ- αἷὖ- ἸΚον86 Ὀθοδπιθ ἐ-. ἐπῶ ἀπυθ᾽ : 
11. υ-ὅπα-8 (8 666, 1), Ῥγαδ8. αὐμα-Ή δ6ο., μαΐ. οἷπο-5 ὩΠ1ι8. 

ἐβκαί Ἴο 8οοϊζ : 1}. 7-δϑσκόϊἑ ἴο βθοϊ᾽, ΟΗΟ6. δίβϑοῦη ἴἴο βθαῖ᾽, 

ἃ ὙΟΙ ὙΠΟΒ6 γοοὺὶ 18 ῬΓΟΌΘΔΌΪΙΥ ἰο Ὀ6 80 ἀονῃ 88 αὖδ-,) ποί 6ῖ8- 

(Οβι μοῦ Ζυν αϑθοι. ἃ. Ῥογῖ. Ρ. 188); ἰϑζαξ οθγίδὶ ΠΥ ἱποὺγβ {80 

ϑυθρίοίοη οὗ Ὀοΐὶπρ ἃ αθγιηδηΐϊο Ὀογγονοά πογά, 860 ὃ 414 τοῦ. 

ΑΙ8δο Ποῦ ἃ αἰ θγθηοθ ἰβ ΒΟ ἱπ ΘΟΙΏΡΑΓΙΒοη ἰδ [Ιηάρ. ὁ. 

ἘῸΡ (Πἷ8 Ἰαϊξοσ, θη ἰπὶϊ181, Ὀθοδῖηθ 7α-, 8600 88 76. 666, 1. Οὑ. 

ζαγίθοῦ 8 666 τϑῃι. 2. 

Φυδὲ 828 ἼοΟ ὈοοδπηΘ 16 (8600 8Δ0076), 80 8180 "ἰοὺ Ὀθοδπιθ “Μὲ 

δηα δασμοῦ (ΌὉΥ 8 68) 2. ωοα. ρ]. 71: (ἔτ. 8. 76- 'κο᾽ ἔν. "07), 
κοη7ιομδ, (ἔτ. 88. ζοΉ76- 'πογβο᾽ ἔγ. ἔζοἠο") 88 ὀρροβϑᾶ ἰο ἐφολῇ, 

οἰϊμοδοϊῆί. Ορί. 2. γΡ]. ἀδ)ιίο (ἀὄζᾳ Ἱ νυ), 88 ορροβοά ἐο δεγόϊε. 

Τπᾶρ. ἰδαςοβυ 6 Οἷς 88 1611 88 {π6 οἱς (δ 68) Ὑ ΟΝ ἃ ΓΟθ0 

ἔγοτῃ διε ἴῃ {π6 Βα] .-51αν. ὈΠΙΓΑΤΥ ρογὶοα, ἀρρθᾶγβ ἴῃ 11}. 88 

αἴ, ἀπά ἰπ ὅ]αν. 88 "0 θη. 8. 111}. βἄμπαϊεδ, ΟΟΙΒυ]ρ. δγπε: 

Θοίῃ. βωμάκϑ, Τπᾶρ. ομϑ. 110. γαμαὰ 'τοά οο]ουτ᾽, ΟΟΒυϊρ. 
γμάα ἱταθία]" : αοίἢ. γάμ 8 το, τί. γομαδ-. 1ὐϊΐῃ. ναμαὰ ῬἩτοβί, 
ΘΔ ἢ, ῥτοροσίγ : ΟΗΟ. πος Ο.1ς6]. παμέ (ποαΐ.) ᾿δοπιοβεϊοδίοά 
δοΐ 4} ἰο αοίμ. πἰμέαη ἴο οδέδιη, Θη]ογ᾽, τί. πομας. 11}. γαμαὴ 

Ἰαπιοπίαδεϊοη᾽ : ΟΗΟ. γχ (πια85.)} ᾿νθορίηρ᾽ ἰο γἱόζαῆ ἵἴο Μ6ΘΡ, 
γί. γεμά- 



ὃ 85--86. Ῥυίπι. [πᾶρ. ὅ. Ἱπάχ. ὅ 'ἰπ Αγ. 88 

Ιδᾶρ. δ. 
8 86. πάρ. 7ὅ8- σιγά : Αν. ψαϑβία- 'αἰγταοά᾽, αν. ζωστό-ς 

ἰταρά᾽ ζωστήρ ᾿αἰγα]6, 18. 7 .ϑέα ᾿σἰγα]ο ΟΟΑΒυὶρ. ρο-}αϑὲ 

οἰνά]θ. [πᾶρ. αδ- 'σῖνθ᾽ : Β5Κγ. ζαϊ, αἄ-ϑγάηιϊ ἀαῦο᾽ ἀἄ-πα-ηι 

᾿ἀοπυϊη᾽, ΑΥπι. ἐμ- ἱσι, αΥν. δώτσω δῶ-ρο-ν, Ἰιαΐ, ἀδεπμτηι, αἀδ8 

ἀδι8, Τάῖῃ. ἔαϊ. αἶ -δὶε ᾿ἀδῦο᾽ ἰπῇ, αδ΄-ἐἰ ᾿ἄατο, ΟΟΒαὶρ. ἀα- 
'ἰἀατο᾽ ἀα-γὦ ᾿Δοπυπι, 

ΤῈ6 80]. 86. οὗὨ -ο-ϑίθπιϑ ἴὼ πάρ, -σὰ : 5Κν. υγκαά (υΐκα-8 

'σο}), Οτ. Ποοσ. Οτοί. ὦ ᾿σπάθ᾽, [μ4ἱ. Οπαϊυσαὰ Οπαοῦ. 1.95. οἵ Βίθπηβ 

γ ἢ ἐποτηδῖο γΟὟΘ] ἰπ Ιηᾶσ, -ὅ: Αν. ἡπάηψα Ἱ {8ιηκ᾽ ἔτ, ῥγί. Αὐ. 
αηνα (8 649, 1), Β.κν. δῥιάγα-τιϊ ἴἴοτο᾽ (-νιὶ γὰθ ΠθῦΘ ΠΘΥΪΥ 

Δ 464), αγ. φέρω, ωᾶὲ. ἔεγῦ, ΟἾν. α8-δῖμν ᾿οἴοσο, ἀϊδο᾽ ἔγ. ρυΐμι. 

Κοὶι, ἔδογῦ, αοἷἣ. δαίγα ἴἴοτο᾽ ἔτ. ρυίτη. Θϑγῃ. "δεγῦ, 11}. τοβ. 

βῆ -8. Ἵ [ᾺΓΠ ΤΩΥ 861. ΝότΩ. 88. ἰῃ πάρ’. -σ(γ) : Β[κν, ϑράϑα ἱδογοτ᾽, 

αν. δώτωρ 'αἰνοτ,, [αἱ. ἀαἰδν ἀαίον, ΟἾτ. δἷμν Τλτἢ. 8οθἦ 'δογον᾽, 

Τὴο αἱρμίΒβοπρθ δὲ δὰ ὅφ ΓΘ ΡΓΟΡΔΌΪ ποὶ ΥΘΓΥ οὔθῃ 

ἰδυ ΒΥ} ] 4 016 ἴῃ {860 παρ΄. ῥτΐμα. ρογοα. 1)αἰ. 8βρ. οὗὨ -ο-ϑίθιῃϑ. ἴῃ 

τ: ΑΥ. δαοηιαὶ (βαογῖα-, ἃ. υ]Δπί), ΟἿ. ἵππω, Οδ86. ΑΒΘ] ]δπάϊ 

ΑΒΘ] πο᾽ 1,4[. εφμῦ, Τὐιῃ. οὐδκιὶ Ἱαρο᾽, [Ιηϑέν. Ρ]. οἵ {Π6 θᾶ π|6 
δί6 8 ἴῃ -ὅὲδ: 5Κν. ἀξοαϊδ, ΟΘ΄. ἵπποις ἔν. ἤππωις (8 611), Ῥα]ίρη. 

οιαίοἱβ ᾿σιιδίϊθ, Ε]118᾽, 1μαἱ. οἷοοβ {118 ἔτ. ῥῬγῖτῃ. [14]. -ὅ8 (8 612), 

{π|8. οὐκαῖϑβ : 5[κν. οὐκαὶϊξ (8. 615). Νοχι. 86. πᾶσ. "αῦμ-8 ᾿Ῥυ]ΠοοΚ᾽ : 

διίυ, σαΐᾷ, ΟΥ. βοῦς (8 611). Ιωοο. 850. [πᾶρ. "ϑδάηδι (θοπ). 

ὁϑβηώ-8. 'δ0η᾽) : 5Κτ. ϑπαΐ, ΟΙΒυὶρ. ὁγημ, μμῦγ. άπ αν-6 ἸῺ 
ΠΆΩ (ἡ γ͵ἃ8 ἃ δ᾽ 146 88 ἴῃ ἴχατα ᾿'ἀυο᾽ δηά οἰδογβ, 8 169), ῥτοῦ- 

ΔΌΪ αἷδο αοίῃ. βμπάμ, [,αἱ. (ἀ4ι.) ἄϑ94. Ιπᾶρ. "οξίδῃ “οἰρν 

(θοβίὰς βοΐ) : δ51κγ. αὐίαά, Θοίμ. αλίάμ; "αμῦμ Ἵπο᾽ (Ὀϑϑὶάθ 
ἀμ) : ὅΚν. ἀνάΐ, Ο.Ἶν. ἄαι ἀδ, οάον ἀἄπ (δ θ45 ἢπα] 1). 

ὃ 86.(Ὀ. Ατγαῆ. ὅν. ἄέῥώ-ὁ Αυ. ἄβι- ὁ 'συϊοῖ᾽ ; αὐ. ὠχύ-ς, 

1,Δι. δεο-ῖογ. 8ϑ,κι. ἀάαᾶ- Αν. ἀαδαϊ 'Δαν : αν. δίδω-σι. Νοτα. 

8.0. ἄὰ. ἴῃ ἤ-ὅ (0Ρ. 8 θ4ὅ πᾶ] 1): γοραΐϊο ᾿άϑίᾷ Αν. Οδᾶβ. 
φαδίᾷ ΟΟΡῬοτα. αἀαδία ᾿θοΙῃ Παπάϑ᾽ : τ. ἵππω, 1,40. αἸηδῦ. ΤΏΡΘΥ. 

ἴῃ “-σα : ϑ5Κγ, νϑράϊο δμλαάγαίδα : ατ. φερέτω, Τ,αἰ. οϑἰδα 68ἰ6. 

Οοποογηίηρ ΑΥ. ᾧ, ὅ, ἃ -ΞΞ ῥτίηι. ἴγαπ. ρῥτίπι. αὖ. ἃ ἔγ. πάρ. ὅ 
866 ὃ 102. 

6 



84 Ἱπάχ. ὅ ἱπ Αστὰ., Θτ. δηὰ [4]. 8 81--89. 

8 875. ΑΥὐπηθηΐδῃ. ΤῊ ΤΟρΡΌΪΑΥ ΤΟργθβθηΐα οι) ΒΘ 618 ἰῸ 

μᾶῦθ ὈθΘῃ μ. ὁ-ἔϊΐ Ἱ ρανθ᾽ : ΒΚν. ἀαᾶνι. ἐμν 'σἰεθ : Οὐ. δῶρο-ν, 
τί. ἀδ-. ἄπιθι Ὑαν᾿ : ΟἹ. ὠμό-ς βΚΥν. ἄηϊά-8 ταν΄. ἐπθ ᾿πἰἐ4] ἐἧ- 

[88 Ὧ0 ΘΕΥΠΊΟΪΟΡ1681] γαῖὰθ. ὁἐμη 'ἀορ᾽ ἔγ. [πᾶρ. "ζμδη, Γάΐι. 
82μο (8 92 ΓΘΠ}.). 

8 886. ἀτθοοῖκ. γνω- Ῥογοθῖσθ, Καον᾿ ἔγνω-» γνω-τό-ς 

γνῶ-μα : ὅΚτ. 784- 'ρογοθῖνθ, Κπὺπον᾽ ζαΐ. 8. 85. 75 -ϑὁψγάξἠ ρατίϊο. 
78.48-|ά-8, Ἰιαὶ. σηῦ-ϑοῦ πδ-ΐμ-8, ΟΗΟΘ. οἰμπεολπμασιὶ “Ἰηβί φαΐ, 
οστορίαθ᾽ δο-οημοάοίο ἴο ρῖὶνθ ἃ οουπηὐογεῖρτ,, ΟΟΒα]ς. ἰηξ, σπα-ἰ 
πον, 2ησ- 0 ἰρη. Αθο]. πά-νω ἹῈ ἀτίηκ᾽ ρῇ. πέπω-χα ἀκ- 

πωτιςς ᾿ΘΌδ-1Δ6᾽ : Κκτ. ράϊἑ 6 ἀγηκθ, ράπα- ᾿ἀγίηῖκ᾽, [,Δ{. 

»δίι-8 ρδιϊδ ρδίογ, Τλτῃ. ρδία (ἴ6πλ.} ᾿ἀτίκΚίπρ-Ὀοα. Αοο. βῶν 

ογθη, : 5Κν. σάηι 'θονθιιν, ορῇ. "σόν, ἐο ποπὶ. "αῦμ8. (δ 85). 
Πογινδενθ Ὑ6γ08] βέθτηθ ἱπ -ὅ-, ὑπνώτσω ὑπνω-τέον : Ἰ,αἱ. αὐργῦ- 

«ἐι.8, Τὐΐῃ, 8αρηἃ«ἰ ἴο ἀγοδπι. 

Ιῃ (89 ΤΠ οββα] δὴ ἀἰα]θοὺ ὦ Ῥϑββθα ἱπίο 42 (ου) : 6. δ. ἔδουκε 

--- ἔδω-χε, γνουμὰ Ξε γνώ-μη, “Τρίστουν Ξξξ ᾿ρίστων. 

ὃ 89. [ἰ4]116. 1.δὲ. ὅ. Τὴ Βαυοίυδθοη οὗ {6 οΥ̓ΒΟΡΤΔΡΙΥ͂ 

Ὀοίνθθῃ ὁ δηα κ' ἰπ ἐπ {Ππ|0 ]8}- ϑᾶτηη. ἀϊα] οί ροϊπίβ ἴο ἃ οἿ086 ὃ 
(ΟΡ. βμοτί ὁ ὃ 81): ἰὼ ὕπῃδγ. ἃ, 0, Μ», ἰῃ Οβο. ὦ, ἃ (͵8ο υὖ, ἃ 

Ῥτοοῦ ἔου {ῃ6 Ἰοηρίβ οὗ ἐδ9 γ006]}, ὁ, Μ. 1μαἰ. ἀδεηῖ-ηι, ἘΔ]186. 

ἀοπια, Ὁτῦγ. ἔσπα, Οβο. ἀδηύπι, ἀ]αυπεαίοὰ (ἀοπανι᾽, 

Μαῖβ. ἀμηῆοηι, Νοβίίη. ἀμηο : ὅσ. δώτ-ρο-ν. Ἰιαἰ,. μδ-ἐμ-8, ταῦτ. 

Ρυπὶ ρομὲ 80]. Ῥροβοδ᾽ : 6ὕ. πέπω-χα. 1,8. 8 "δγῖ8, ΕἸδγα,, 
Οϑο. Β]αυδ8α. ἀαὲ. ᾿ΕἸοταθ᾽, ϑαδίῃ. δἤμϑαγο ᾿ΕἸογαΙ : ΜΗ6. 

δίμοεὶ (ἔθπι.} ᾿Ὀ]οββομι, Ὀ]οοπι Αγϑ. ὀἰσβίμια (τηδ86.} ᾿Ηουγοτ᾽, δὲ. 

Φ)}1ὅ6-. Ὁτρῦγ. δὺ- γέ γ-6 αγϑ-7ογέμγεθ ἀαὶ. ἱααοτέίογί, Βδπηϊ", 

Οβο. τορδέυγοί ἀαί. Ὑθοίουι: ΚΘΗ ΖΒΌΣ σϑ δέ ΠΟΠῚ. ᾿ΘΘΏΒΟΓΘΘ 

Τπιῦγ. δἴιη πο ἀαὶ, «δἰ πο, ΑΚοΐυπῖα- «Αεογβϑομῖα- Οδα. 

ΑΚυάαππῖδ- ᾿Αυϊοπία-᾽, Ῥοϊΐσι. δορί, σθη. ᾿ϑοιοπαη), [ωα(. 

δι ῆχ ἔουτηβ -ἰγ-) -πιδησ. ΑὉ]. 8ρ. οὗ -«ο-ϑίθιῃηβ: [,αἱ. Οαπαϊοδά, 

ὕπιῦτν. ρορίμ ῬῬορυϊο᾽ ϑοθιο ἱϑυτηπιο,, Οβ6. Βύγναϊδηύ  ἱΒονίαπο᾽ 
»γοϊναίμα 'ρτὶναίο᾽, ὝοἾ8α. υὐημ 'νίπο᾽ : Οσ. οοῦ. Οτθί, ὦ ᾿υπᾶφ᾽. 
ὕπιῦτ.- 86. ποιὰ. ἢ]. οὗ [Π0 Β8Π|6 βίθπιβ ἴῃ -ὔδ : ΠΌΤ. ΡΎΙπὰ- 

γαΐϊὰβ ργίηπναίμγ ἹἸοραιῖὶ δογοίπίουῦ ᾿βουρι!, Οβο. Νύν]δη ύ8 



8 89--91. Ιπάχ. ὃ ἷπὰ ΟΙν. δὰ ἄθτπι, δῦ 

'Νοϊδπῦ : 5ΞΚν. οὔξᾶβ αοἰῃ. ομἱ 8 ̓ αρὶ, [πιροτγαϊῖνϑθ ἴῃ -ἰσά : 
ἰαι. εθἰσά, ὕταῦν. “ογέν ᾿ἴδγίοι, Οβο. 1{κίτξυ ἃ οίέμα [Ἰϊοϑίο᾽, Ῥο]. 
Ρεβοᾶιε Ἱροιϊο᾽ (0), ὙοἾθ6. δέ 'ϑϑίο᾽ : αν. ἔστω. 

Τὴ ὥ ἰπδίθδά οὗἩ ὑπΠ0 οΘχρθϑοίθα ὅ ἰὰ [1,.αἱ. ἀαΐῶγ-ι-8 φμαθ- 

βἰῶγ-α, Κα τὶ σὺ. φωώρ ᾿ἱϊοΙ͂, λῶτο Ὀδϑίάθ φμ (Αγ {Π6Ὺ ἰο ὃθ 
«ΟὨραΓρα ἢ Μᾶσφτειοβ Ὀθ8146. ὁφ.-0-8 8. 81) δηά οἰιϑῦβ ((ὐγββ8θῃ 

Λαυβοργάομο Π 5 ρῥ. 198 ἢ) 18 ὑποχρ]δὶποά. 

ὃ 90. Ο]ὰ [τ|8}. [ἿἋπ οἰϊοῦ δοοθηίθά 8014 0105 ἃ. σμαίῇ 

Ἕηονι, δοουδέοτηρα᾽ : α΄. γνωτό-ς. δίαίἑ, “ὍΙΟοπι, Ὀ]οϑϑοτη : ΟΗΈ. 

ὀίμος 'Ὅ]Οομ, Ὀ]οβϑοπλ,, ἔγ. βί. ὀηῖδ. δριῖδ-, ορ. αοἰμ. μϑεδίξϑαπ 

-ῥαίδσβ “ἴο Ὁ]ΟῪ ἋΡ, τηᾶ]ζθ ἕο β076]}, [,δἱ. 8. ἰᾶγ 'θοοτ, στοιυπά᾽ : 
ΜΗ6. οἶμον Α58. ἤδν 'θοοτ᾽, ἰο τ. πλη- πλω- [,4{. »1ξ- ρ]6- 1], 
9068}}, ονοσῆον. αἀᾶ Ὅπο᾽ : αὙ. δω-δεκα, 5Κν. γοά, ἀνά, Ἰηάρ. 

Ἦμῦ πο (ΟἾτ, ἀαμ ἀὸ -ὶ Ἱπᾶρ. "αάμῦμ, 800 8 85). Οὐ. α]530 

Ογαν. ἀΐταῖο ἱδορΉ Ων (ρΡΓΟΡΘΙΙΥ ἱποὶ ᾳαΐϊο κ᾽) : ασ. ὠκύ-ς ; Ο(Ογιην. 
α τ ἃ (Ζθι85- ΕἸ 61] α, Ο. 98). 

Βθ. ΑΒ ἴο προίθοῦ ἃ Μῶβ 6180 βρόίθῃ ἰῃ Ο6411|16 ἀοροπάβ, 80 ἔδγ 
ῶἃδ 1 560, ὭΡΟΠ (Π6 Υἱοῦ ἰάκοη οΟὗἨἮ ῬΤΟΡΟΙ ΠδΙ68Β ἴῃ -ο)ᾶίο-8. Ζθυββ- 6] 

{ρ. 16) ἰάοηΥ ἐπὶβ ποτὰ ἢ ΟΟἿν. σηδίδ, τ οτθαβ ΤΒαγηθυβθη ἰάθη 108 
ἐπὶ 1δἱ. σηπᾶϊμ-8 (Οἰπιμσηαέμδ ᾿Ἀτθί-θογπ᾽, Κο]ογοπιδη. Ρ. 3). 

ἴῃ 18] βυ ] 4 Ὁ]98 ὅ Ῥαβϑϑᾶ ἰπίο ὦ, δηἃ θϑοᾶπηθ βῃογίθμῃθρα, 
Ἷ, 8ῷ. Ῥγθθ. μ"Ὸὸ σιαδε Ἱ Ὀορ᾿ δἧμ Ἱ δπν᾿ : ορ. ατ. κλαίω οίο. 
Νοπι. 85. οὗ π-ϑἴθπθ, αὐγεηηἑίιε Ὑθυθγθηία' (806. αἱγοηιη η.-}: 

καῖ. μιομέϊδ. δι. (ἰηδίτ.) 88. οἵ -ἰο-βίθιηβ, οδίϊμ 'ϑοοῖο᾽ : [,δΐ. 

νιοᾶο (αἂν.). οα. ρΡ]. α γι ὁ υἱγὶ ἔγ. ργίπ). Κ ὶέ. "μέγδϑ : Θοἐἢ. 

δηΐγῦθ, Οβο. Ν᾽ ἑν] Δηύ8 'Νο]δηϊ. [π α8-δίπ 'οἴδοσγο, ἀϊοο᾽ ἔν. Ἐδίγε 

ἡῤῥεγῦ, ἢμνγ 'σῖγο᾽ ἔν. "οὐγμε Ῥοὶγ ἰὨϊ8 ὙΟἾ6] 18. 80}}} γϑβθοΐθα ΟὨ]Υ 
ἴη [Π6 4014] ἐγ οὗ ἐπθ οοηδοηδηΐ ὙΠΙΟΝ ργθοθάθα (πῃθ 

ὉὯ00 Ῥγοβθηΐ “9 τΡι ὅ. Οὐ. οἡ ὅ ἰπ υπδοσθηξοα 8011 0169 4180 

ἣν 618. 684. 6567, 2. 6. 7. 

8 91. ὀΥμδηῖο. ἴῃ ῥεῖπ. αογηι. ὅ. αοίμ. ἤδάι-8 ΟΗΘ. 
δι Ποαί ἤμαΐ ιοί Ο. ΑρϑΒ. "δὰ Ο.1οο]. σᾶ Βοοά, ἐἰάθ᾽ : α΄. πλω- 

τὸ-ς ΘΥΙταϊηρ᾽, [4ἱ. ρἰσγᾶγο (ορ. ἤοηι. δάκρυ πλώειν τ 122). αοὐμ. 
7δἄν ποαΐϊ. ἱδιοαι μ᾽, ΟΗΟ6. 7δέαν γμαίαν ἡμοίαγ 'οαβθ᾽ : αὐ. πῶ-μα 

4, οονοτ᾽, 3 κσ. ρά-ἔγα-ηι 'γϑβϑϑὶ, τϑοθρίϑοὶ θ. Ομ. 2 σέμ-ς ΟΗΘ. 

7ὸΣ ὕοας ὕἥμαζ ὕμοὸχ Ο. Αμρβ. 7γ0σὲ Ο.166]. 26ὲγ ἴοοῦ : ὅτ. ον. 

ΜΗ 



86 πὰρ. δ᾽ ἴῃ όσα. δπὰ Βα]ὲ.- 5]αυ. 8 91--92. 

ΠΟΤ]. ΒΖ. πώς ἴοοί᾽. Οοἴ!. 8αΐ-8ῦ φΡῇ. δονοϑὰ : αὐ. ἀφέωχα, ἂν- 

«ἔωνται, Ἡοτθο]. ἀν-ξῶσθαι, ρΡῇ. οἵ ἀφίημι ἀνίημι ἔν. τί. 88- ἝὮΤΟΥ, 

8βον. ΟΗΟ. 98ρμοΐ Οϑ. ϑρδα 'διοοθββ, ϑρθϑᾶ᾽ ἔγ. 8ρᾶ- : 8ρῦ-, ὁρ. 
ἐδ δυϊαυξ ρταὰθ 89. ἴῃ Οοίῃ. 8ρδ-αἰζα “Ἰαίοτ᾽ 1 ἢ, 8ρξ-ἰΐ ἴο 

Ὅο δὲ Ἰοίβαγο᾽ (8. 16). Ο.1ς6]. 88 (π1880.) ἱϑδέπαγγ᾽ : [.αἱ. ὅ8 δγἰδ, 

ὄϑίϊμ-ηι. Νόοιη. ρ]. αοίῃ. ομίξδβ Ἰαρὶ᾽ : Οβο. Ν᾽ άν]δπ 8 ̓ Νοϊδηϊ. 

Ιπᾶρ. ὅ δπά ἃ [6]] ἑορϑίμον ἴῃ ὃ ἴῃ 6 Ῥγῖπι. ϑγτη. ροτϊοὶ, 

δηὰ τ6θ ἐδμουθίουθ δι] ἰγοαίθα ἴθ 4]} αθγτῃ. ἀϊδ]θοίβ8. 

Ορ. 8 1017. 

αοίῃ. ὃ γὰ8 ἃ οἷοβο βουῃά δρργοδομίηρ οἰοβοὶῪ ἕο ὦ, ἤθποθ 

16 18 ΟΟΟΒΒΙΟΠΑΙΠΥ 4180 Ὑτι θη ΜΝ. 

Ιηῃ ΟΗΟ. δ 18 ΟὨΪΥ τρία πα ἴῃ ἐΠ6 οἹἀθϑὲ τηοπυπιθηΐβ. ΤΠ]8 

Ὀθοδιηθ γβὲ οὗ 411 οα, μα, δῃᾷ {ἢ δὴ ἰαΐίϑυ μὸ, ψὩοἢ, ἔγοπι δϑουξ 

189 γοὰνγ 900, ὈδοδΠη6 (6 ὈΠΙΎΘΓΒΑΙΠΥ͂ ργθαοτηϊπδηῦ ἔοσπι. Τ|}}8 

Θἰδηρο οἵ ὅ ἰο οὦ οἷο. ἀϊὰ πο ἰαἸκθ ρἷδοθ ἴῃ υπδοοοηϊθα ἢπὰ} 

8118 0168. 

ΡῬτίπ). θυ. 4] -ὅ Ὀθοδπιθ -«α ἴῃ Οοίῃ. δπὰ - ἰὼ Ἠᾷ.: 

Οοίῃ. δαέγα ΟΗΘ. δὲγω τῈε ὅσ. φέρω. Ῥτίμη. ΘΘΓΙ. -ὅη ὈΘΟΔΠΙΘ 

«ὃ ἰῃὰ αοίῃ. ἀπὰ -ο θὰ ΟΗΟ. : Θοίἢ. ποπὶ. γα 7ὅ Ὃππιδον, δοοουηί, 

ΟΗΟ. μαμο 'οοοϊκ᾽, 566 88 659---66]1. 

8 92. Βα] (16. Β᾽Ι υ οηΪο. ὅ85|Ἃν. ἃ, υἱέ. (1μοὲ}.} ὅἅ. 141}. 

αδ-ἰἰ ΟΟΒυΪς. αἀα-ἰ ἴο ρίνο᾽ : [μαἱ. ἀδ8 αἀδίϊδι Ιμλτ}. 74 8:ἰα 

ΟΒυϊ,. ρο-7α8- 7 'σἰτά]ο᾽ : ατ. ζωσ-τό-ς Σώ-νη. Ιλ. πᾶ ᾿οἵ, 

ἔτοτη᾽, ΟΙΒυϊρ. πα πῃ, ὑρ᾿ : αγ. ἄνω. Νοπι. 866. ἄμ. τηᾶ86. οὗ 

-Ο-ϑίθιῃβ : {10}. σον «71. ὯΠ6 ἔτο φοοᾶ (π]6}} (Νόοπι. 8ρ. φογὰϑε}8), 

ΟΟΒα]ρ. οἰάδκα (μοτη. 805. υἱάβκι πο]  : αὐ. λύκωο. [Ἃἀ{ἢ. ἀ ἀξὲν 
Ἷ 8116]1, βοθηΐ᾽ : ΟἿ, ὠδ- ἴῃ ρμῇ, ὁδιωδα, δυσ-ώδης. Τιοίξ, μιὰ 

80 ῃ.ἰπεἰαν᾿ : αν. γνωτός-ς Ψοϊαίίοη, Ὀγούῃοτ᾽. 

Ιῃ Γι μυδπίδη (Π18 σονοὶ, θη ἰδ μδα {Π6 ὈγΟΚΘη (ρα δέοβ86}}} 

δοοθηΐ, ὈΘΟΔΤΩΘ τ ἴῃ ὅη4] 8011 Ὁ168. σογὼ ᾿ἀγαθώ᾽ Ὀθδίάθ σον -7Ν τῶ 

ἀγαθω)", 8μἰὼ Ἱ ἕατπ᾽ Ὀοδιάθ {Π6 τοῆ. 8 ζ «δὲ ϑικῶ -8. ορ. ὃ 6θ4, ὃ. 

Τῃ Ὀοΐῃ βθοξίομϑ οὗἁὨ ἐῃ18 ὈΓΆΠΟἢ ἤη4] "-ὅ, “-ὅπ Ὀδοδῖηο "ἃ, 

ὙΒόμοΘ [11ῃ. «ὦ, ΟΙΒΪρ. -Κ. [μ{ἢ. ροη. Ρ]. ἀδοῦ (πδῖο ὑτο- 

ΡΟΥΥ οὐρῤ ἰο Ὀ6 τὺόᾶϊίθῃ ἀδοΐ), ἴῃ ἀϊαϊθοὶβ 511} αἀδνιρο ({Ὁ- 
ἀδυα-8 'ξοά), οτῖρ. ἴογπι "ἀοΐμδηι, Βκν. γε. ἀδυάηι, ορ. 8 218. 



ἢ 92---98. Ῥυΐπι. πὰρ. α. 87 

0 Βυϊζ. ποι. 85. λαμ ᾿δϑίοπθ᾽ (βέ. ζαηιθη-) ἔτ. "ει τ ορ. Θ΄. 
ἄχεμων 'ΔΏΥ}}, ΟΗΟ. λαηο (ρτία. αϑγῃ. ἤχαηῦη) Ὁοοκ᾽, αοἱβ. 
γα) (φτῖω. ϑσι. ἤγα δὶ.) ᾿πυμ ΘΓ, δοοουηῦ, ΤῊΘ ρδγίϊοῖρὶθ 

ὑεγῳ ἴδγθηβ᾽ οδῃ αυἱέθ 88 Ὑ706}1} Ὀ6 οοπβίἀογοα θαὰ8] ἰο ΟἿ. φέρων 

ἃ8 ἰ0ὸ 5Κγ. ὀλάγαμ ἔν. ᾿ὑπογοηΐ-β. (δ8 84. 219). 
Βοπι. Τὴ. ἐγ 'δορ᾽, αξοι ἃ 'δίοπο᾽ αν [80 8810 ἤουηηδίϊοη 88 [,δΐ. 

λονιδ, οί. σιπα ἔν. ρτῖτι. Θόσπι. ἔσμηιῦ, ΒΥ. ἀξηιᾶ, ορ. 6180 Ῥγίββ. ϑηιον 
Ξο 418. ὥνρν απ. Οπ ἐπ6 οἶποῦ μαπὰ ἐπ ἀ14]. ἔοττῃ 8:μη9 (Ὀοβἰάθ 87) 
ἰδ 8 ἰοτπηδίϊοη ἴῃ -ὖρ (6Ρ. Ασηθη. ὅμη ΟΥ̓. χύων»). 

πάρ. α. 

8 98. [πᾶὰρ. ᾿ώδο Ἱ ἀγῖνο, Ἰοδα᾿ (τί. αδο): 5Κν. ἀ7αηι) 

ἄτῃ. αὐτο, ατ. ἄγω, 1μδαΐ. ασῦ, ΟΟἾν. αφίηι, ΟΑ]66]. 1τῃἢ. αζα. 

πὰρ. "αὖγο-8 ἢ6]4, δογθ᾽: βκνῦ. ἄά7γα-8, ΟΥ. ἀγρό-ς, Ἰιαῖ. ασθν 

Θοίῃ. αζγ8. ὅ5Κν. ἀκδα-8 αΥὐ. ἄξων Τιαί. αχὶ-8 ΟΗΟ. αλ8α [μ|}. 

αϑ8ε).8 ΟΟΙΒ]ρ. οϑὲ 'χὶθ. [Ιπᾶρ. αϊδο- ᾿α118᾽: Αττηθη. αἱὐΐ, ΟΥ. 

ἄλλο-ς, [αἱ. αἰΐιις8, ΟΟἿν, αὐΐο, αοίμ. αἷ71-8. Β5Κν. ἄρα ΟΥ. ἀπο 

αἱ. αὖ αοὐῃ. αἢ οὗ, ἴτοιη, Ὁγ. Κκν. »η»ιἀάαίΊ, ᾿απάἀυ]αίοθβ (οὗ 
Μαίο 0), ἰ6 ἀγιηκ, ἀγίηκθ ἱπητηοάἀογαίοϊγ᾽, ΟΥ. μαδάω Ἱ δὶ σοὶ, 

[καἱ. νιαάεῦ ἽἹ ἄγον σὴ ποῖ. ΥὟοῦ. βρ. οὗἨ ἄ-βίθιηβ ἰὴ [πᾶρ΄. -α: 
8κν. ὦηδα Ὃ πιοίμοτ᾽, ΟἿ. νυμφᾶ δέσποτα, Ο.Βυ]ρ. ἔοπο Ὁ ν]6᾽. 

ϑυίῆχ οὗ {π0 ἰπϑίῦ. 88. σα : 5. ρογυπμάβ ἴῃ -γ-α δηὰ -ἔψεα, 6. κα. 

ἄἀφάπεψ.α ἄ-σά-ἔψεα ὍὋΥ ΔρΡΡΡοΟΔΟΒΙηρ᾽, ΟὙ. πεδιαά (8. 811), παρ-ά, 
ἅμ-α, 1,α:. ρεά-6. 

πάρ. ἰδυΐοβυ δῖος αἱ. 8Κν. δαϊμα-8 ᾿το- ποοᾶ᾽, ΟΥ. αἴθω 
Ἱ Ὀυγη᾽, [,μΔἱ. αθαὲξ8 (οτὶρίπα! γ ΓΘ - ρδοθ, ἤθαγίῃ᾽), αθϑύμ-8 

μιοαῖ, ΘὈΠΠ]ΠΠἰοπ᾽, ΟΟΙν. αοὦὐ ἜὭγο, ΟΗΟ. ΜΗ6. οἰέ Αγρϑ. δά 

ἃ Ὀυτηΐπρ Ρ1]6᾽, τί. αἱάἢ- ᾿αἰον. ΒΚν. 8όεμε ᾿ξοξέοτίηρ, δἱπαϊηρ᾽ 
88.ἰ4γ- ὉὍΠΘ Ὑ8ΟῸ Ρυΐβ ἴῃ ἔοίξοῦθ᾽, δὲ. 9αθ-ἰα ᾿ϑίγοπς Παὶν, Ὀγὶβε]6᾽, 

ΟΗῈ. 86ε,-ἀ (ηθυΐ.) οοτά, Κηοί,, ΓΙ. 8δεία-8 ᾿οογά᾽, ρά-δαϊ-ἴϊ-8 

()486.) ἃ Ὀϊπαϊπρ {ποπρ᾽, ΟΟΒυ]ρ. 8 (8 π.) ἱοογά᾽, τί. 86} πᾶ. 
3. 8ρ. τὰ. ἴῃ πὰρ. «(αὶ: ϑ8Κν. ὁλάγαίξ, ΟΥ. φέρεται (τί. δῇμεγ- 

Ὡοττο]: [ἢ] ΟΥΩ. [ΟΥΤᾺ «(αὶ 18 πο, ΠΟΎΘΥΘΡ, αυϊΐθ οογέαὶ , 91Π00 

“ἰοὺ πο] 4180 πθΟΘβΒαυ Ϊ Ὀδοοτηθ 8]ςγ. -ἐ ΟΥ. -ται (8 109). 

παρ. ἰδυξοθυ Ὁ] 5 αρ. ΒΓ. ὄ7α8- (πθυϊ.) σ)ηιάη- (πι886.) 

ῬΟΤΘΙ, βίσθηρίμ᾽, [6[. σμφεοῦ αμσυι8- ιι-8 αὐσηιθη απσηιομπίμεηι, ΟἿν. 
ὅσ ἹἸπίορο τ᾽, Θοίἢ. ἀμζα Ἵ δἀᾷ, δυρπιοηί,, 1.1. ἄμσε Ἱ στον 



88 πάρ. α ἰῃ Ατγϑι. 8 98 --94. 
«στ.--.ὕ.ὕ..- «οὕ. “κα 

αμσηνὰ (ᾳοη. αὐσηιοῆ8) τονε, Θχογοθοθποθ᾽, τέ. αμᾳ-. Θι. παύ-σω 
Ἱ 81.411 οἰιϑοῖ᾽, [μα΄. ραμτσμ-8, ορ. αοίμ. ρ]. ξαυ-ἀϊ ἴον. 

8 984. Αὐγδη. βΚ8,.κτ. άρα Αν. αρα ΟΟΡοΙβ. αρα- ᾿ΔΔΥ, 

ΟἿ᾽: ατ. ἀπο. ΚΒ’κυ. ἀξμιαη- Αν. ΟἿἹοσβ. αϑηώη- δϑίοῃϑ, παπᾶ ογ- 

Ὀο]ἐ, δκγ᾽: αν. ἄκμων 'δῆν!, ἐπαπάοτν-δο] ἃ, β.,κγ. ἀσαϊέ 'ποίϊοθβ, 

ἴαγουτθ,, Αν. ασαΐ- (πθα..} Ῥτοίοοξίοπ᾽ : [8ὲ. αυοῦ. ὅτ. ψα7ῆά- 

Αν. ψαδηα- (τη880.) 'σοπογαίίοῃ οὗ ἐπ φοάβ, οδὔοτγϊηρ᾽ : Οὐ. ἄγνο-ς, 

τί, 2αὅ-. 

Ιπᾶρ. δηᾶὰ ργίπη. Αγ. ἰδυϊοθυ  δοϊο αὐ, αῷ Ὀοοᾶπιθ ὅ, ὅ ἷἰῃ 

Βκν,, ας δὲ, αο δι ἴὰἍ ΑΥν᾿ δῃὰ αἱ, αμ ἴῃ ΟΟἽΡοσβ. (ρ. 88 126. 

160): 

1. αἱ. 8κν. ξάμα-8 “ἄτο- σοοά᾽, Αγ. αρ8ηια- (πι480.}) (ΑΥ. -8:5- 

ἔν. -ἄηι- 18 ΤΥ Ὁ ]6, οΡ. ποστουοῦ ἃ 408): ΟΥ. αἴθω. ϑόκτγ. 

8ὅξμμοξ 'οἰτίηρ, Ὀτϊάρθ᾽, ΑΥ. δαρίμ-ὅ Ὅγϊάζο, ταγ᾿: [μαἰ. βαεία, τῇ. 

8αὶ- "Ὀϊπά᾽. 

Ανοδίϊο δὰ ὅ ἴ9Ὸ Ὁ αρ, Ὑπὸ ἢπαὶ. ἢ)αἱ. βῷ. δ5Κνυ. σάν-ξ 

ΑΥ. φαυ-δὶ σαυ-δ Ὅονϊ : τ. ἴδμεν-αι. 8. 86. τηϊά. δ5Κι. ὁδμάγαίξ: 

τ. φέρεται; Αγ. ναρπαϊΐξ ΟΟΡοΙΒ. ναϊπμαίαὶψ 'ϑθθιηβ. Νοι. Αοο. 

ἄι. οὗ ἄ-δίθιηθ, ὅϑκν. δέ Αν. μισξ 'θοίμ: ΟΟΙΒυὶρ. ξεμό (ἔσπα 
“σἱο)). 

2. αμ. 8ξ.,κν. ὅ7γα8- Αν. αοὐαῖ- (πθι}.)} ᾿'βέγοηριμ, ἢ ον τ᾽ 

ἴμαἱ. αμριβείμ-8, τί. αμα-. --- 

ΑΥΔῚ ὦ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΒ, ἴῃ δααϊϊίοη ἴο πάρ. ἃ, αἶϑο ἰο πάρ. 

6 (8 62) δηὰ ο (8 78), Γαγίμον ἰο [πᾶρ. ϑοπϑῃηὶ π886] (88 228 ----281) 

διηἃ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ ἰο πᾶν. 9 (δ 1094). Τὸ ἐμιθ80 νψ88 δα ἀϑᾶ ἔμγο Ὁ 

ἴῃ Ῥτΐηι. τᾶ. ἃ ΠΟῪ ὦ ἴῃ (6 ΟΟΙ δἰ αίΐοη αΓ' τὸ ΚΞ'Κν. μγ' ἐγ, 

πὰρ. γχν» (8 290). Ηρθτὸ πιᾶὺ ὃθ ἀϊβουββοὰ α ἴθ ἡ οἤδηροθ ὙΒΊΟΝ 

Ὀεἶπι. Ισϑῃ. α, ἰγγοϑρθοίϊνθ οἵ 1ΐ8 οὔ ρίπ, υπάογοηὶ ἴῃ ΑΥ. 
1. α Ὀθόδπθ 6 Ὀοΐοσθ τι, ἢ ΟΥΓ ὕ, δηά (0 ἐ-Αὐ δ ΕΥ̓ 

ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 παῦρ Ὀθθη τηοϑὲ ΟἸΘΑΥΪΥ τηϑυϊκοα ἴῃ 8] ΒΥ11]4 0168, βῖῃδθ 

ἰξ ἰθ ὮΘΥΘ τὺ θη τηοϑὲ οομπδίβίθης υ. ηοηιαἦ (πθυΐ.)} θυθσοποθ᾽: 

5κν. ῥγίι. Αὐ. πάηιαβ8., Ἰπᾶρ. ἤποηιθβ-, τί. πδηι-. ἔδθτηι δοο. ἜΘ᾽ : 

Βκν. ῥσγὶπι. Αὐ. ἰά-ι, Ἱπὰρ. "ό-ηι, αν. τό-ν. δαγότηι Ἱ Ὀτουρ : 
ΟΟΡΡοσβ. (α-)δαγα-ηι ὅν. (ἀ-) δδαγατ-ηι, Ἰπὰρ. "(ἐ-)δῆογο-ηι, Ὅτ. 

(ἔσ)γφερο-ν. ἀαϑεια- ᾿ἀθοϊμηυθ᾽: ϑ5Κτ. ἀαδανιά- Ἰπᾶρ. "ἀεξηιννηό- 
(8 281). 8. 9]. Ῥγϑϑ. δαγε-πἰ, ἱπρῇ. δαγότη: β8.τ. δλάνα-ηϊι, 



8 94--95. Ἱπὰρ. α ἴῃ Αὐγδὴ δηὰ Ασπιθῃ. 89 

(ἡ ὁδαγα-π, Ἱπᾶρ. "ὁμέγο-πἰΐ, ᾿(6ε)διογο-πί, ΟΥτ. ον. φέρο-ντι, 

(ΞἼφερο-ν. ἐσυϊόϊ- (ἴθι.) 'ϑέγθηρίμ : Βικν. ἑάρ δῇ., τὲ, ἐδῃφ-. ὁ-υἱβέα- 

ὉΒΚπονπ᾽: 85,Κν. ἀ-υὐξα-; α- Ξ-ϑ Ἰηᾶρ. ᾳ- (8 282), ορ. αἷδο Ον. 
ἄ-ιστο-ς. 

6, ὙΪΟὮ ΔΙΟΒ6 ἔγοπι ἃ ὈΘίΟΓΟΘ "1, ἢ ΟΥ ὕ, ραβθθα ἰηίο ἱ δ Θ᾽ 

ν, ὦ, 7. ἔ, Ὀαὲ {ῃ9 ΟΥΒΟΘΤΑΡΕΥ 18 αἶ8ϑὸ ἢ Γ6 ἱποοπβθαυθηῖ. ψέ-ηὶ 

φιοπι: 5Κγ. ψώ-ηι, αν. ὅτν, ψίηιά-, δια οὗ ἃ ἔθγο: βδἴκγ. ψαηϊά». 
λασίεηια- ραγὶ. οὗ μασα-ίἐξ 'Δοοοιηρδῃῖθθ, ορ. 85Κγ. ϑδάσα-ηιᾶηα-. 
νᾶσεῖπι δος. οἵ υᾶχᾷ 'ποτά᾽: 5[κν. νάσεαηι; -απὶ τῷ πὰρ. -ηι(ηι) 

(ξ 2381 τοπι)ὴ. 2, ηιαῦ 8. 85. ὁ0η]. δου. ἔγ. σὲ. φϑηι- 'ξο᾽, ὁρ. ΒΚτ. 

φάπιαξ ἴον τορυϊαν ᾿7άπιαί (8 451 τθη).). βπαρζέηέ- ᾿ϑῃονίηρ᾽ ἰοὸ 

δηαφξαϊ δα ΘΉΟΥΘ. 

Β65. Τὸ Οἀβᾶ ἀἰαϊοοὶ μαὰ 4180 ὃ ον ὁ δπὰ ὁ Ὀθέουθ " " Ὁ, θ0806- 

εἶἰδ!γ ἰῇ 818] 8 0}1 0108. δηιαυναηί- ᾿νἱβογουβ᾽: αἴθ αν. απμιασαπί- ΒΚΥ. 
ἀπασαηί-. Αοο6. ζελγρ-ἔηι: Ἰαΐϊθ Αυ. ζοδνρεεηι 'Ἄσατο, Ὀοάγ᾽, βὶεγ. κύρτ-αηι. 
γῶν θε5146 ψίηε: ὅΚυ. ψά-ηνι. σ“δαηπιξη-ῷ ἀαὶ. ἔν. αϑαᾳη-ηιαη- ἱατιοῖ, αὐβίοιοη), 
Ρ. δκν. νάγνίναη-δ. ξ-υΐβέϊ- 'παὺὶ οὗἨ δοαυδϊπέαποο᾽ Ὀοβὶἀ6 Ἰδὲ Αν. ἐ- οἐδία- 

(666 δὺουθ). 

Ὡ, α ὈδοδΙηθ 6 δἴξον ψ Ὀθἔοτγο ἑ, ᾧ, ᾧ, Ψ, ἥδ (ἔτ. Αγ. 8, 8. 125), 

ὁ ΟΥ̓ 7} ἷῃ {86 ἴο]]οτίπρ 801140106.Ὀ Τὰθ οΥΒΟΡΓΆΡΕΥ 18 4180 Ὠθ ΓΘ 

Ἰηοοηδίϑίθηξ, ϑίῃ06 ἃ ΔΡΡΘαΐ8 880 Ὀθϑίἀθ 9, 8. 85. δοί. ζαγαψοὶ, 

ὅ. Ρ]. δοὶ. ζαγαγρίηἱ, 8. 88. ταὶ. ζαγαψοίξ οὗ καγανζηιὶ, Οδαϑαί. 

ἔς, ξαγ- τααῖκθ᾽. ψρϑηγα- ᾿ΔἀοΥ Ὀ]θ᾽ Ὀθδἰά6 γαβϑηα- ᾿Οἴουϊηρ,, ρυῖσθ᾽ : 

δκν, ψγαὐῆά- ατ. ἀγνό-ς. Οδβρ. ρθῆ. πηᾶ80. ψρῆψα 'οαϊι8᾽ Ξε ϑκτ, 

γάβψα, Ἰαῖα Αν. γοἠλμᾶ (ἴδπι.) ᾿οαϊαϑ᾽: ΒΙκν. γάϑγαβϑ. ἐῤψο)αΐ- ᾿ποθᾶ, 

ἀδηροῦ: 5Κν. ἐψά7)α8-. Οὐ. ᾧ ἔν. ἃ 8 102. 

8. α ὈθοδΙη6 0 Ὀοίοτθ “0 ὦ οὐ ὃ 'ἴπ ἐμ6 0] οί ΒΥ}18 000, 

ΘΒρθ οί ἢν δέου Ἰδϊα] βουημᾶβ, δπὰ Ὀοέοτθ γ -ἰ- οοηδοπδηΐί. Τὴ0 

806 Πρ τὶ ἢ ὁ 18 αἶϑο ἴῃ ἐπὶθ ο880 ποΐ οοῃϑίϑίθηξ; βίῃοθ Ὀθ846 

ἰξ α α͵8ο οοοιγβ. ρομγμοῦ (ἔν. ἤρογω-ὅ, ὃ 688) ᾿'πιυ]ζυδ᾽ Ὀθϑι 9 

βοτῃ. Ρ]. ραγαυ-: ϑκτ. ρεγά-ξ, ριιγάυ-α8 (8. 290). νοι ᾿θοπαα)): 

ϑκτ. σάδιε. πιοδιι 'ϑοοῃ, αὐἱοῖν᾽ : 5Κν. ηιαζδι. Οδβ. υογλσψοίῃ 8. 8ρ. 
ἱροῦ. οὗ υογ σγξηιὶ Ἱ ποῦ. αδεδομγυα- ᾿παυὶπρ τη [οοἀ᾽: 

φΡ. Β!κγ. Ὺ οἁ. ε2-δλαγυα- ταὰο}) οοηϑαπιίηρ᾽. σογλ ῥ 8. 88. δογ. Ὑπδᾶο. : 
(ρ. βδικν. ώκαν ἔν. Ῥα-Κατγί, γτῖιι. Αγ. "α-οαγί. ΟΡ. ὃ ἔν. ἃ 8 102. 

8 96. Ατπιθηΐδῃ. αϑελη (βθῃ. σ8λα} ᾿μ660416᾽: τ. ἀκρο-ς 



90 πάρ. α ἴῃ Ατγπιθῃ, δηά ἀγχοϑοΐς. 8 95---96. 

Ῥοϊηί, [μαὲ. ασι-8 ᾿μϑϑαᾶ]θ᾽, υἱέ. α82--γὰ8. ΟΟΙΒΪρ,. ο8- ἐγ 8 ΠΑΥΡ.. 

αγφοὶ “Ἰιἰπάοταποο᾽: ΟΥ. αἀρκέω Ἱ ψατὰ ΟΥ ΚΘ6ρ ΟἿ", [,αἰ. αγοοῦ. 
ἰαῖσγ, 56ῃ. ἰαϊφοῦ (φ ἔν. ὸ ὃ 162): β5Κτ, αἀξυάγ-, αΥν. δᾶηο 

(8 96), 1μΑἱ. ἰξυὶγ (88. 65. 868), Αρ8. ἑᾷᾶοονρ ΟΗΟ. τοί (πῖτῃ 

ΤΟΙ ΓΔ Ὁ]6 συζίαγ4}), Πἱέἢ. ἀξδυον-ἢ-8. Ὁ Βυ]ρ. αἀὐυθγ-ἴ, Τπαρ;.. Ῥτῖπι. ἴ, 

ἐααϊμόγ- Ῥααΐμγ- ᾿αΒΌΔηἀ 8. Ὀγοίῃου, Ὀγοΐῃογεϊ οἰ αν᾽ (5. 155 τομλ.". 

8. 96. Οτοοῖκ ϑαάχρυ: 1,6. ἀασγια ἰαογιαπα ΟΟΒτοῖ, αἀαον 

αοίῃ. ἑασν ἴθατ. καχκό-- (ΗΠ θβ8γ0}.) 116 ἤηροτ᾽, κακό-ς Ὅδα᾽ 

ΘΟΙΊΡΑΓ. χαχίωνψ: ΑΥ-. ζαβιι- ᾿8π|8}} οοτηρδγ. ζαεγᾶ. μακρό-ς Ἱοηρ᾽: 

Αν. νιαϑαΐ- 'στοαίμοδβο ΟἹουβ. "παβίδία- Ὁρραογπιοβί᾽, 1,4. ηια σον 

ΟΗΟ. ηνασαν Ἰδοαπ. ἄγχω Ἱ ργοββ {ρ , ἄγχι 'πθαν᾿: ΘΚν. ἀλαε- 

Ὁ Βέμθ88, ΟΡΡργθϑβίοπ᾽, ἂν. αζαΐ- “ἰρηῃΐηθββ, δηχίθέγ᾽, [.8Δ[. αποῦ 

αησον, Οοίϊι. αφρυ-ῖι-8 'οἴοθο, ὑἰρϑ, Πΐεἢ. αὐξδζία-8. Ὁ] 086, ἄρα, 

ΟΙΒυ]ρ. ᾳεὔ-κ “ἰρμὶ, οἱοβθ᾽, τί. αἢδ»- ᾿ϑέγαϊδπ.. 

Ταυϊοθυ  ]ϊο αὐ δπὰ αὐ. λαιό-ς: [,8[. ἰαθῦο-8, ΟΟΒαΐκ. ἰδυϊί, 

ορί. Ἤαϊμο-58 Ἴοἴθ ; Πογθ α]δὸ ΟΗῸΟ. 8ἰδο Ῥονθυθβθ᾽, ργῖχ. αὍΣπ). 
δοίαϊα-εῦ αἰών “(ἀπι6, [{{6-{1π|θ΄, αὐεί αἰεί ᾿Ι ταγ8᾽: [υαἱ. αϑῦο-ηῖ 

ἶπιθ, 1 ξ6-εἰπιο᾽, Οοἴῃ. ἀΐν8. (βέ. ἀΐθα-) ᾿εἰπιθ, ναί θα, νϑυῖ γ᾽: 

1,4. καθ. χκαυλό-ς ἰδία) κ᾽ : [.4[. εατἶὲ-8 θέ} τ᾿ σαϊμίαθ Ὦο]68, οαΥ 68᾽, 

Γ1ἢ. Χάϊα-8 Ὅομθ᾽, δεδαυ-μένος, ἴο δαίω (ἔν. ἔδαξίω, 8 181) 

Ἱ Κἰηά]ο, αὖ 'αραῖὶπ᾽ (αὖτε, αὖ-τις): μα. ατι-ξ, αμέτϑηι. 
Ιηῃ Βαοίϊδῃη αὐ ὈΘΟΔΠ16 αὁ (6. 8. .Ζἐσχρώνϑδας, “1υσανίκε, ἸπβοΓρί. 

οὗ Τάπαρτα), ἴοῦ ψΐο ἡ (6. δ. ἡΐ Ξξξξ αἱξεῦ ἀρρϑᾶγβ ἔγοτῃ δϑουΐ 

400 Β. Ο. ἀπὰ οπ ἔδο ᾿ἰαίθεί ἰῃϑογιρίϊομβ εἰ 1. 6. οἷοβθ δ (6. ᾧ. 

ΕἸμων). Τῆ6 8816 εἰ Ξξξξ αὐε ἰὴ ΤΉ ββα απ δου 220 Β. Ο,, 6. α. 

8. 86. 6οη]. πιὰ. βέλλει-τει τξΕε ον. δήλη-ται ἵγο} 1. [αΐογ, Ὀυὲ 

ῬΓΟΌΔΌΪΝ πού Ὀθίογθ ὑῆθ βθοοηᾶ οδθηΐυσῦ Α. Ὠ., αὐ ραββϑα ἰηΐο ὃ 

8180 οἰβοοτο ἴῃ ΟὙΘΘΟΘ. 

ἴῃ Ιοηϊο-Αἰξο ἃ ἔτ. αἱ() Ὀθέογθ 6-, ἐς δῃά α- βουπᾶβ. δάἄηο 

ἔν, ἤδαι ηρ: 8Κν. ἀδράγ-. ἀεί (ἀεί) τε αἱξεί. Ἡοτῃμ. ἄΐξσσω ΑἸἰί. 

ἄττω ἴν. ᾿Ραι-βιχ-ίὼ (8. τϑαυρ]οαίοα ἔοστη || δαι-δάλλω, παι- 

φασσω). ἐλἄὰ -Ξξ ἐλαί([)ὰ (ερ. (89 [μα[. θογτονοὰ ποτγὰ οἶξοα). 

Ον. ὃ 131. 

(0 ἴοὉΥ αϑ δὴ ὍΘ οβδ Ὀ Βῃοα [ῸΣ Ιοπὶς ἔγοτη ἐβθ ΒΓ 

οΘρΐυνΥ Β. Ο. οπναγάβ, 6. ζ. αὐτόν -Ξ αὐτόν. ΟὟ. ἐ0 ἔγ. δἰ 
8 64. 
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--- 

8 91. Τέα]ϊ.ο. Ιμαἱ. ασῦ, ταῦτ. αἰΐε Οβο. αοἰμά 'αρῖξο᾽: 
αν. ἄγω. [,8ἰ. απιδεϊέμ-8, Ὁπιῦν. απιδγ-τοίμίο ᾿οἰγοαπηθαπίο᾽ (601- 

οοΓΐηρ᾽ -ὅ- ορ. 8 209), Οβο. απλέγ- οὐ ̓ αιπδαηθ: ὅτ. ἀμφί ἀμφίς, 

οἰγοῦπ), [,αἱ. αἰδι-8, Ὁπιῦγ. αἸἔὰ Α104᾽, Οβο. ΑἸ ἴδε θυ μὰ τὴ 

᾿ΑἸἰδἰογηουιτη᾿ : Ὅν. ἀλφό-ς ΗΠ 6 ἸΘρτγοϑγ᾽, ορῆ. Ῥαϊδῥο-. Τιαἰ. φαρέεν" 

σαργα, Ὀταῦν. σαδγῖηον σοι. Ὁδρυὶ αὶ : ΘΓ. κάπρο-ς “π|14-Ὀοάτ᾽, Ο.106]. 
λα, Ὅποκ᾽, 1,δἷ. απέο, Οδο. απὲ 'δπίο᾽: Οὐ. αντί ᾿ορροβίίθ᾽, Κ5Κι. 
ἀπίδ Ὁφρροβῖίθ, Ὀοίοσγο [,4{. απι-ἄγιι-8 “Ὀϊίοτ: 5Κν. αγιϊά-8 
απιοδϊα-8 (ξ 199) ᾿ΒΟῸ, ΒουΓΠΘθ8β᾽. 

Ιῃ Τιαἰῖϊη, α (τὸ ποθ 4180 ἴα κὸ ἱπέο δοοοιηΐ ἃ ΞΞ [πάρ΄ 9, 

8 1094, δηὰ αν, αἱ ΜἘΙΟΝ δγοβ6 ἔγοιῃ Γὶ, {, ἃ 806) ψὰ8 ομῃδηρϑᾶ ἴῃ 
8714 0168 ΒΟ 6͵Θ ἀπϑοοοηίθα, ἴῃ ῥτῖπι. 1υδιη (8 680): 

1. ἰο 8 βουπὰ ᾿γίῃρ ὈΘίΘΘῺ “9 ἡπα ὦ Ὀδίογο Ἰδὶα]8 δῃὰ ὦ 

ἴῃ ΟρΡΘἢ 5814 0108. ηηαπεσμρίην πὰ ἡπαηεοὶρίιηι Ὀθδ146. σαρὶδ 

εαρεΐμεηι. Τη-ϑἰδ πὰ Τη-δἰΠ δ Ὀρϑ46 ϑαδ: αΥ. ἄλλομαι Ἱ βρτίηρ, 

Ἰεαρ΄. Ορ. 8 49 Ρ. 42. ΤῊοΘ οΥὐβορταρῃῦ Παοίιαίοα ρτοδύϊγ, δηὰ 

ἰδ Ι98 φαθϑι 8 16 ἩΠοίΠοΡ. ἰΠϊ8 Πυοίιδίίοη 18 ποὺ ΡΑΡΟΪΥ (0 ὉδΘ 

δἰἐτϊδυϊοά ἰο ἔῃ ἔδοξ ἐμαὲξ ἐῃ6 βουῃὰ νῶϑ ἃ αἰ θγθηΐ ομ6, ὙΠ Θη 

[ο]οσοα ὉΥ ἐ, 6Ρ. 6. ξ.. αο-οἱρὶδ Ὀδϑίάθ οσ-ομρῦ. 81.|}-Ὑμρμ8. ἴ0 Ὁ 

διγεγορίμδϑ ἔτ. γαρὶδ ᾺΒ σΟΥΓΑΙΠΪΥ ἔογημθὰ ὈΥ ΔΠΔΙΟΡῪ (866 8). 

2. ἰο τὲ ὈρίοΥΘ ἰ -[- οοπβοπδπὶ (οχοορί ἰ{). 6χ-8ιἰ Ὁ Ὀθθ14 0 

δαϊδ, ᾿ισοιιἰοἄγα Ὀθδιὰθ οαἰοᾶγθ. 

8. ἰο 6 ἴῃ οἰοβοὰ 80] 4108 (Θχοθρίϊοηβ ἀπάθν 2), Ὀθίοτθ ΓΚ 

δ ἤπα}]γ. ἀο-σορέιι8 ραγίϊ-00}08 Ὀδδά6 εαρὶῦ νιαπεσιρίμηι, οὔη- 

ἡκείιβ αγίμξος Ὀθαϊάθ ῥαοὶδ εδηβεὶδ. ασεσοηίπι8 σογΉϊ-οθη Ὀθδία 6 

σαπῦ ασ-εἱπῦ σοΥ̓ὐεοἴη-ἶδι οδϑίείγ]Σ Ὀθδδιά6 8έαΐον οὔη-δίῦ. ἢ η- 

»Ῥεγίϊδ Ὀοδϊάθ ραγίϊδ. Ἰηδίτ. 8ρ. οὗἨ οομβομπδηίδὶ βέίθιηβ, 88 ρ9θά-6, 

467-06, ΟΡ. Θτ. πεδεά, ἄμ-α (ὁρ. 8 98 Ρ. 817); ΡΟΥΓΏΔΡΒ 6͵80 ἐπὰδ τῷ 

αν. ἔνθαι γοάταθγο Ὀδδϊάθ ἀαγο. 

4. ἰοὸ ὁ ἴῃ ὀρθῇ βυ}] 4 168 (Θχοορίϊοπβ ὑπᾶοῦ 1, 8. ὅ.) )πά 

θεΐοτε ηφ. ααἀ-οΐσα Ὀορδάθ ασῦ. οσοποίηῦ Ὀθδῖάθ οσαηῦ. “πρρίξογ 

Ὀοκίάθ ρμαΐογ. οδη-βϑέϊμ Ὀθδιάθ βδίαίμδ. ϑ8ὲδέϊ-ἰ6 τ--α ΟΥ. ἵστα-τε. 
ἔηεϑι5 Ὀοϑίὰ6 δϑαΐμ8. 80γΧ6 ἔτ. 38ὶ)-β8α-ἰο (8 38) Ξε τ. ἥίατε, {116 

οἷον ἴογιῃ οὗ ἵετε (8 1090). γεώ-αἰΐμ8 Ὀθβίαάθ ἀαέμδ. αἰ-ἐισῦ 

θοδίάθ ἑαηφῦ. 
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5. «αἀμ- ὈθοΔΠ)6 «-: δοίμο δι μᾶσγιι»8 Ὀθδίὰθ ἰασᾶοσγμσηι δηᾶ 

(().1μ4ι.) ἰαῦονο, 8. ὃ 112, 1. -μᾶ- ῬτοῦὈΪΥ 4180 ὈΘΟδΠ16 -ἱ-: 

σομεομξδ ΘΟ Ομ 88μ8 Ὀ68146 φμαξδ φιεαβ8818 1). 

Βοΐογο ἐμ6 οἰ τίβίϊδῃ ογὰ ἰδυςοϑυ δ Όϊο αἱ ὈΘοᾶπιο ὅ ἴῃ [28 εἰμ 

(Πανὶπρ ραββοὰ ἐμβγουρ ἔπθ ἰπίονπιθαϊδία βίαρθ 46). Τ 18 Ομ δηρΘ 

ΟΟΘΌΓΒ ΘΑ Υ] οί ἱπ ἐπ 6 ρορυΐαῦ Ἰδησιαρο. ΤΏ νγίουβ ϑίαροθ οὗ [Π6 

Οἴβηβ6 οδϑηηοέ 6 δ ΓΘΟΙΒΟΪνῪ ἤχοα οὨγοῃοϊορίοα! γ, ποθ ἰδθ 

ΟΥ̓ΒΟΡΥΑΡΩΥ ἱποοηβίβίθη  Υ χσοίαϊπθὰ αὐ δῃὰ αὐ Ἰοηρ δἰϊου (δ 

τ ΒορΡ ἰμοηρὶς Ῥγοπυποίδίοη γγ8 Θϑίβ Ὁ] 8η6 4; αἱ ἰ8 81] ξουπά 

ΟἹ ἰπβουιρίϊομβ ὑπάθῦ ἐπ ΕἸπρὶγθ. αἱαϊἰ[,-8 αθαδε: ΟΥ. αἴθω 

(οφ. 8 98). σαθοιι58 Οαἰοϊϊέμ8 Οαφοίιι8 Οξοϊἐμι8: ΟΟἾτ. σαθοΐ ᾿Ὀ]Πϊπά᾽, 

Οοίλ. λάϊ8 “ΟΙϊπά᾽. δαφάνι8 δάιϑ: Οαοἰῃ. φάϊί8 'πσοαί, ἰδοῖγ (ρο- 
ῬΟΪΑΥΪΥ οοηῃηθροίοα τ τ οἱγ, 8. ὃ 65): αν. δάήρ (8 96), 5ἴκν. ἀδυάγ»-, 

Ιηὰρ. "αἀαϊμόγ- ᾿πυθθδη 8 Ὀτοίδμοτ,, 

αἱ ὈθοδΙΘ Σ ἴῃ Ργ]πὶ. 1μΑ[. Βθοομ ΡΥ δοροηίθα 8014 068. 

ἐμσφῖνο Ὀθδίὰθ φμαοῦγῦ φιιαϊϑίο᾽ ηιιαθϑίογ. εχοϊϑίμηι Ὀ68146 

αὐϑίμηιδ. ΟΡ. αἶ8ο ηδη818 ἴγ. Ὥηθηβαῖδ (Ο80. ἀΐὰ πὴ 8.8 [Ἰυτῃρί8, 

ΠΥ̓́ΤΙΡΪ8᾽), 86 -αἷ8ϑ οὗ ὙΠΙΘΝ ΔΓΟΒ6 ἔτοιῃ -ϊ8 (8 612). ΟὐμΟοΙ- 

ΠΙηρ θχεημαογῦ δια (πο {πὸ ορ. 8 65 τϑῃ. 8. 

Ταυξοβυ δὶς αρ. αἰγῦγοα ἔτ. Ῥαιι2:ὅγ-ἃ (8 569): ΟΘ΄. ἀγχ- 

αυρο-ςς ὭΘΑΡ [Π6 ἸηοΓηϊηρ᾽ αὐριον ἹπΟΥΠΙησ᾽ ἔτοπι ϑέθπι ᾿αύσρο-, 

Ο.1ο0]. αμἰϑέγρ ΟΗΟ. ΟΞ. δϑίαγ δᾶἂν. ραβδί παγάβϑ, Π10ἢ. αἰ 82-γὰ 

ἀγ.Ὀτοα. αμγὴτδ: αοίῃ. ἄμϑῦ (6 θη. ἀπϑ,.8) Γι. αἰιϑὲ-8. 'ϑατ,, 
ΤΠ αὴῷ Ὀθοδπιθ αὖ (ὁρ. αα ἔν. αἱ) ἰῃ ἐμ ρορυϊαῦ ἰδηρσυδρθο 

δῃᾷ ἰαίθῦ ὧο οὐ {π6 ρυγθ πιοπορείβοηρ ἃ, 88 ἐμ οὐὐβο τ 

Ο ΒΏΟΥΒ, 6. 3. ογίσια τὸ αμγίσμΐα. Ἰὐηδοοθηίθα αἷμ ὈΘίοΤΘ ὦ 

ἈΡΡΘΑΓΒ, ἰπ ἔδο ἐϊπιὸ οὗ ἰῃ0 ἘΠΏΡΘΥΟΙΒ, 88 ὦ, 6. ᾧ. «σιιδίμ8, 

αϑομίΐο, αἰεσιγλι). 

Τὸ ἰδ ργορογοῃ ἐμιφεῖγ : φμαθγῦ οοτγθϑροπά ἐμ-οἰ 6 : 

εἰαμα διὰ ἀξ. Πα : ξγαμάᾶον. Οοποοτηΐηρ οοπ-οίαμ8.8 δηὰ 

ἘΚ ἴογηβ ορ. ὃ 6ὅ τϑῃ. 8. 

Ταυξοθυ]ῖο αἱ δηα αν τϑηιαϊηθὰ αἀϊρμιμοησίὶο ἱπ Οδοϑη, 

ὙΠ1186 ἴῃ πη Ὀτίϑη ἰμ0Ὺ Ὀθοᾶπιθ γοϑρθοί Ὁ Υ ὃ δὰ ὅ. 

1) Ορ. Τμυγηθγδοη ὕθον Ηοτγκυηῖξ υπὰ ΒιΙάυηρς ἀονῦ ἰαἰ. γοτῦα δαυῖ 

τἰὸ Ῥ. 51. Οἰδποννίθο Οδϑιποῦ Ζυας Οἴοθοι. ἀθ8 Ῥογῖ. ὅ85 δηὰ Βογβὰ Ὠὲθ 

Οαυϊαγαϊθη υπὰ ἰπγο Ὑογθϊηάυηρ πιϊξ υ ἰπι μα. 132. 
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Οβο. δυδαί 8ϑύαθ ὉπιῦΓ. 806 οἱ (ὕο]80. 8ε}ρὲ8 ᾿81418.), ῬΓΟΌΔΌΟΪΙΥ 
ΞΞ-, ὅτ. αὖ Οεο. Αἰ ΙποίβΒ (οΥ Αἰϊπο.8) σοι. ᾿Αδάαϊηϊ, ἴοὸ 

[μΑἱ. αφξε (Οβο. δἰ ἃ 1] σευ 8 γὰ8 ἃ Ὀουτονθα πογα, 88 18 ΒΒ ΟΤη 

ΟΥ̓ ἐπο ἀ). 

Οδβο. ανέΐ͵ Τπμῃῦτγ. οὐδ: 1,αἱ. αμὲ, ΟΥ. αὖ, αὖτε. Ὁτπμῦτ. οἢέ. 

(ϑυδγονϊδἐϊοη) ἃ ἃ ἐγ οὺΐθ ᾿δυοίονιαίθ᾽ : [.4(, αμείογ. ΟἹ. 4180 Οβο. 

ταύρομ ἸΔυτασμι,, Ὁτμῦγ. ἐογς ᾿ἰδαγοβ᾽: [.6ὲ. ἐμ μ8. 

8 986. ΟἹἀὰ [τἴ8. απῖηι ὅδο} αγιᾶἄϊ Ὅγθαι᾽ : ΟὟ. ἄνεμος 

'πιὰ, [,Αἱ. αηἴεηῖι-8 απΐνηια, ΒΥ. ἀπ" “τοδί θ8᾽,, αοἱ. ν8- παν 

ὯῸ Ἔχβαὶθ. σαηπίηι Ἱ δἰηρ᾽: [,4ἱ. σαπῦ, οί. λαπα 'οοοϊκ᾽. αὐΐα 
4}: αν. ἀλλο-ς, 1,αἱ. αἰδμε8. αἰέηι ΓΞ πουτί8}), Ὀγίηρ υρ᾿: [υαἵ. 

αἰδ, Οοίἢ. αἷα Ἱ στον ἃρ΄. Οὐ. εἷδο ΟΥγῃγ. αὔϑ Ξ : ὅτ. ἀμφέ; 
6 .4}}. αὐ- ἐπ Ααἀε»ασοίοὐγίσα πὰ οἴθογθ, ΟΟἾν. αἀ- ἴῃ αα- σίδάμν Ἱ 

δἀάγοδο δῃὰ οὐδοῦ ψοσγάβ Ξξξ [,4(. αὐ. 

Ιῃ ἰογιηβ ᾿ἴκ αἱΐό ᾿αἸἰαθ᾽, ρθη. »παῖος ἔτ. Ἐφιαδμξ (Ορϑηὶ 

ἴπβοῦῖρ. 58{1}} ταφῇ Ἅ}1 (ποι. φιαος ἔν. γί. Κοὶι. ᾿ριαΐμο-8). 
ἴδ 2 [Ο]οστίης α ἀθηοίθα (6 ραϊαΐαὶ ἐἰταῦγο οὐ {π6 [Ὁ] σ 

ΘΟμδουδηΐ. [}ἢ |Π1 ΤΏΔΠΠΘΥ 14 ἀδηοίθβ ἔῃ 9 “ει ὉΓ6 οὗ ἐπ0 Β8ΠῚ6 

δομϑοηδηΐξ, 6. Ρ. ἰῃ 1. 88. αὔὐ-σαμν Ἵ ἴον ἴον ἔσαγιε ἔσαγῦ 
(ορ. φᾶἄϊν' “ὁ4}} δῃὰ τ. ον. γᾶρυ-ς ᾿ῬΡΘ6Θ66}}) δῃᾷ οἶδοσβ. 8. ὃ 640. 

ΟΥχίπα] ας 80 [ὯΓ 88 ἴὑ ἀϊὰ ποῖ θη ΓΟ ἀἰβαρρθαν (8 084), ΔΡ ΘΔ Γ8 

ἹΟΘΕΪΥ 88 ὦ ἴῃ υπηδοοθηίθα 580}]4 0168, 6. ξ. σώριναπο ᾿δηραδίυθ᾽ 

(μι. απο ιϑβέμ-8 αΥ. ἀγχω) 1), Ὀθδίἀθ {9 πὸ δῃᾷ ἐ, οαυδοά ὈΥ [86 ἔτη το 

οὗ {86 {0]] οί πρὶ υονσοὶ, 6. δ.  ογ-σόη: σὰν Ῥυϑθοὶρίο᾽ Ὀ68146 αἀ-σάμ. 

Ιπάᾶρ΄-. ἰδυξοθγ δὶς αἱ Ὀδοαμ6 α6. σαθοΐ, “Ὁ]ϊπά᾽ : 1.4[. σαφοι-8. 

αοὦ ᾿ἢτο᾽ : αΓ. αἴθω. ἘΒοἔοΓΘ ρδ]δ δ] θοα οοηϑοπδηΐβ αἱ, 6. ξ5. σαΐοίι 

ποῖ. ὉΪ. ᾿σαθοὶ ἔν. ἤοαϊοῖ. 
αἱ ὈΘοδπΘ Σ ἴῃ βηαὶ 5801140]686. αἱ (ἴθ π.)} ἵἕπο: ΒΚν. αὐ, 

Ἱπὰρ. "ἀμάϊ; ἴμ6 ομδηρθ ἰο Σ πηΔΥ ΠΘΓΘ Π6ΥΘ ἰδκθη ρ]δοθ, ψἜΘη 
()6 πογὰ ἀϊὰά ποῖ ἢδγθ {86 οἰϊοῦ δοοθηΐ. ζ ἴῃ οτὔρ. ῬΟΪΥΒΥΠ]ΑΌΪς 

ἴοττηϑ 18 8.}}} ΟΠΪΥ ΓϑοορἶΒ8 Ὁ]6 ἴῃ ἐδ ρδ] ἰδ] ϑαίοη, 88 αἱ. 

ἱμαϊλ (85. ἱμαίδ ῬῬΘΟρ θ᾽ ξξξ σοί. ῥίμαα) ἔν. ἩδιΣ, οάον "ἰίομέίαὶ 

(8 651, 4). 

Τπᾶὰρ. ἰδυϊοθυ] αΐο σὴ ΔΡΡΘΑ1Β, ΠΟΘ ϑοοθηϊθα, 848 αἱ, ὅ: ὃ 

1) Οοποοτηίΐπρ [86 τοοὶ οἵ {18 84]. ορ. Ζίπηπιοῦ Κοὶὶ. Βδιυά. 1 79. 

πὰ 
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τ᾽ ἀαί, ρΡ]. αἰοὶδ, αμεηα8ο 'θατ-τηρ᾽: [,δἱ. αἰ ὶ-8. ὅφ ᾿Ἰαϊοροῦ: 

1,αἴ. αἰἰφοδ. 

8 99. αοτγηϑηΐϊο. Θοίῃ. αἦὐνα ΟΗΟΘ.ΟΒ. αλαὰ ᾿ναῖθσ, σἱνοῦ: 

1.41. αφια. Οοίμ. δζαδαη ΟΗΟ. 8εαδαη Αρϑ. 8ϑεαΐαη Ο 106]. 
ϑλαΐα (ο βοῖᾶρθ: αὐ. σκαπάνη ϑρδάθ᾽ σκάπτω Ὃ αἱρ᾽, Οἶμαι. 
ϑιαρν 8 ΒΠΔΌΘΥ, τοὺ 1.80. ϑοαδῦ Ἵ ΒΟΓΆΡΘ, βογδίολ᾽, τί. 84αρ- 8φαῦ- 
(ὃ 469, 1). οί. μαδαη ΟΗΟΘ. λαδδη Αρϑ8. δαδδαπ Ο.166] λαΐα 

Ὧο ᾿ιανθ᾽: [μ4ἱ. μαδοῦ, ορῇ. οἵ {Π6 βἔθπι Ἐκλαδἧδ- (8 858). Οοίβ. 

().1ο0]. Οϑ. εαἰξ ΟΗΟ. 58αἱς να] : Αγπιθη. αὰλ αἵ. ἀλς [μδΐ. }}]. 

δαϊδα ΟΟἿν. βαἰαηη ΟΙΒυ]ρ. 8017 ᾿8α]ῦ. 
Β θαι. Οοποθγηϊῃς ἐδθ [4]}}ῶὲρ ἰοχοίμον οὗ [πᾶρ. α δηὰ ὁ ἴῃ ἀἴὔογπι. 

809 ὃ 88 τοῦ. 1. Ιηάζ. α Δρροδῖδβ 88 0 ἰῃ οἰμοὺ ἐμδῃ ομϊοῦ δοσοηϊθαὰ 87]- 

ἸωὉ1]68, 6. 4. ἰπ οὗ, οὗ, ἐδ ἢ οδίζοσγιω. ργοοὶ το ἔογπιβ οὗ ἔπ ῥσϑθρ. αὖ αὖ 

Ὁ (θν. «τὸ, [μδϊ. αδ), 6. ςΚ. ΟΗ6. οὐ-ἰάταν ᾿Αἰπιϊξίοτο. ΟΡ. Ῥϑῃὶ] ἰπ Ῥδαὶ 
διὰ Βτιδυῃθ᾽8 Βοὶϊν. ΥἹ ρῃη. 186, 19]. 

Ιπὰκ. ἐαυϊοθγ] δ ῦϊο αὐ. ἀοίι. εζάϊδαη ΟΗΟ. 5εδίαη ΟΣ. 

ϑυδίδαν Α8. δοάαν ἱδοραγαίθ: [,8ὲ. οαφάὰδ Ἱ ον, οαΐ οαἱ᾽, τί. 
δῳφλαϊ- εηλαϊ - (δὲ 469, 1. 5588). ΟΗΟ. εἰά Αρϑ. ἀαὰ Ὑτοριμ, 

ἰμἶθ᾽: ΟΥ. αἴθω. 

[πᾶρ. ἰαδυτοου αὶ ἀρ. ὟΑοἰμ. ἐμὰ ἴον, δυϊ, ΟΗΟ. αμὦ 
Ο5. οὐ Αχϑ. τάς ᾿αἰϑο, Ο.].6]. αμὰ Ἱδπογοίο., ἴοὸ οί. ἄμλαν 

ἴο ἱπογθαβϑ᾽: [,41. αν σεῦ. 

ΤῸΘ ϑροοὶαὶ ΟΗΟ. ἐγθαιιηθηὶ οὗ α, αἱ, αμ π898 Ὀδθῃ βίδίϑὰ 

ἣ ἃ 88. Αρεουγάϊηρ ἴὸ ἴ86 ϑουπά-Ἰᾶνϑ σίτου ἴποτο, ὅσο ἐο Ὁθ 

ΘΧΡ]αϊθὰ 6. χ. ἴ86 [οἸϊοπίην ἔοταιβ: εἰ ἐφ έξ ἔν. οἱ οΥ αἰ -ἰαηίξ 

τοι δηοῖδου ἰδ, βιγαησο: Οὐζὰ. αἰ -8. [μ88. αἰϊμ5. ἐγγαλ ἔτ. 

ἔξγαν: Οὐ. ἀγλαν ἴο ρἱσυσε,, 18’. αγῦ. δικῖν : Οὐ}. αἰτεῖν 8 

ὉΟΧΒΔΙ, Οὐ. αὐνν, [,ΔτὸῊ ἀέξοτ. αμνὰ, Ἰαῖος ομὰᾶ : Θοῖὴι. ἀμνζ (966 

ἃδογτο). ὄὅγα: αὐτὰ. ἀνε 'ϑᾶσ᾽, [,41. ἀῳγί-5. [ὼπ|8. αμϑὲ-δ. 

ἃ 100. Βαϊ]τιὶς-δ]ατοῦῖς. Ἱπᾶνσ. α Ὀδοᾶταδ ὁ ἰῃ {86 ΒΑ]6- 

δίδν. ὑὐϊλγυ ρόζιυά. πὰ [6}}] Θαῦγοὶυ ἔυὐσϑῖδοσ ψπ|8 [ηὐρ. ὁ 

κὰ ὅτ. 
τὰ. καϑογαῦ οὶ. ταγοαῦὶ ὈΒαϊσ. κοϑτ-ὰ 'βοϑο: ὅ5Κτ. πάβ- 

ΟΠ. κναστὰ σξοὺς τας τὰϑ στ Β [αν ἥνμας- ποῖ ἤκοφ-, ἤΠ]ο8 

ἔσαν [,ΔὉ. κνγιός, Τὐτὰ κοωςτὲν (ἴοι ἡ ἀοβο᾽ πῖοῖ βεαηά ἴῃ δοϊδαὶ 

τοίϊλανα τὸ το δϑῆοτο ποτώβ τὰ. απ ΟἸΒαῖσ, σε Ὑ ρΙουψΒΙ: 
Αταιθα. ἀγὰνγ Ῥίοα ὃς ὅτ ἀν [ἃς αὐ Ἱ ρἱυυρε,. ΟΟἾν. 



8 100. πὰρ. α ἰπ Βα) εϊο- δ]αυοηίο. ϑὅ 

αγαίμαν ῬΙουρ᾽, Θοίμ. αγ7α Ἱ ῥ]ουρ,. αι. ἄζξῥα-6 “δ πά᾿: 
[μΑἱ. ἀφμὲϊμ-8. 'δατῖ, Ι{}. αἰσὰ ῬΑΥ, τονατᾶ᾽ - 5Κν. αγσ᾿ιά- τὰ. π. 

'πογίι, σαϊὰθ, ρα οὗ Βοπουτ᾽, αν. ἀλφή ἀλφημα 'παρο᾽, ἔν. τί. 

αἰαῖ». ΟΟΒυϊς. οἱγεοῖ [αἰ μοτ᾽ : Β εν, αἰξὶ- αἰξᾶ- 61 θ᾽ ϑἰβίοχ᾽, {π6 Ἰαἐίοῦ 

αἶδο Ἱποίδοσ᾽, Οὐ. ἀτσὰ ᾿δίμοτν᾽, Οὐἶν. αὐ ᾿ἰοϑέθν- ἔδίμϑυ, ἐγαϊηθν). 

ΟΒαϊρ. ᾿μβίγ. ὃῷ. ἔφη67ᾳ νοῦ. 85. ἔθηο οὗ ἔομα ᾿πιῖθ᾽ : 51κν. ἰπβέν, 80. 
ἡδοά)ᾶ (λοπι. “πο οπραθ᾽), τ. νου. 85. νύμφᾶ (Βοτ. Πον. νύμφα). 

ὙΠ τορᾶγὰ ἴο ἐδ 0] ΟὙἹηρ βου πη α-ἀθυθ] ορ πιθαΐβ ΘΟΤΏΡΑΓΘ 

6 Ἰανγα ρίνθῃ ἴῃ ὃ 84. 

ϑ᾽αν. ᾳ Ὀθίογθ δχρίοδίγοθ δηὰ βρίγδηίβ.υ ΟἿΒυὶρ. ᾳοῦ-ἶϑ 
ΔΙΡΟΝ,, φεοπαί ᾿οἀογατὶ (8. ὃ 219). 

ὅ]αν. ἐξ ἔν. 10. Ὗοο. 8ρ. 2126, αμδθ, ἴο ποπι. 89. ζΖηϊιῖ7)α 

ρθη, ἀπέα (ἔν. "απο α, 88 147 τοι. 8. ὅ88, 8) ᾿δοι]", 6ρ. ζΖόη0 

ἴτοῃ ἔεμα. Τηβίγ. βρ. 2474, ποπι. 86. 7. '88θ᾽, ὁρ. ἐοζᾳ ἔτομῃ ἑα “θ᾽, 

Ιπᾶρ΄. ἰδυϊοθυ! δὶς αὐ 828 ὃ δπὰ αὐ ἴῃ [ἷ{Π. δπηαὰ 88 ὅ ἴῃ 
8ϊιαν. 118. ἀδυον-}-8 ΟΟΙΒυὶς. ἀδοον-ἤ ᾿Ὁτοίμογ-ϊπεαν: αὐ. δᾶήρ 

ἔν, ἔδαιηο (8 96). Νόοιῃ. ἀὰ. ἔθῃι. 11}. ἐδοαυὶ (-αὐἱ τε ἀοὶ ἵπο᾽) 

ΟΙΒυὶς. ἐξ ἔγοπι εἰ. ᾶ- πθ᾽: ΚΒ[κν. ἐδ, Ῥουθαρ8 αἷ8δὸ ΟἿ. ταί 
μι. ἐδϑέαο (806 Βγαρτηδηη, απ η δ Ζίβοιν. ΧΧΎΠΙΪΙ ῥ. 199 4), Ιπὰρ᾿ 

"ἰάΐ. ΤΑϊῃ. ρά-βαϊ 7:8 τὰ. 'ὰ Ὀϊπάϊηρ ἐποηρ᾽, 8δία-8 'οογά᾽ (6ρ. 4180 

αἰ-δα7-ἃ ἴἴταοθ οὗ ἃ ἢοσβθ.), Ο.Βυ]ρ. δεῖ ἢ. ὁοτά᾽ ἔτ. τί. 9α1- 'ἰπά᾽, 
{π. οκξαὰ δηὰ βἰδαγὰ ΒΡ ϑζαϊϑίὰ-8 ἀπά 8ἰαϊδία-8 ᾿οἰθατ᾿: [,6ἱ. 
«αφαὐ Ῥᾶτὶ. οαθϑιι8, σαθϑὲμ8 ᾿οἰοατ-ογοά᾽, αοἰϊ. 8ζάϊάαη 'δοραγαίθ᾽, 
ΟΙΒαΙρ. ἐδοϊί Ἰοῖ: [,αἱ. ἰαθῦο-8. 

Βοίογο ἐμὶβ ὅ ἴῃ 51δν. ᾧ Ὀθοοιμθ8 ο, 6. . γᾳοῦ ποιῃ, ἂυ. οὗ 

γσαζα ᾿'παπά΄. 

Ε θαι. Οὐποογπίης ἐπ οἤδηζο δοίνοθη ὅ δηὰ αὐ ἰὰ Γ{{ἢ. 8600 8 84 
τοῦι. 2, ΘΟΠΟΟΤΒΪΩ 818] Κ]αν. ὁ 8060 ἃ 84 τοπι. 8. 

51]αν. ἐὲ ἔτ. Ἤδὶ, "ἴοὶ. Νοιι. ἀν. ἔδπλ. σηη71 οὗ ζηιζα 'δογρθηΐ᾽, 

ἀμδὶὲ οὗ ἄπμδα 'δου],, ορ. γαοῦ, 1ἰἸΚονίβα 71 ἘΠΘΥ, ΠΟΥ ἐπνο᾽ τῷ 
Βιεγ. ψέ, Ἰπᾶρ. "άϊ. 

Τηᾶρ. ἐδ δ δ Ὀϊο ἀμ, 88 αἱ ἰῃ Ὠυῖέῃ. δπὰ μ' ἴῃ δ᾽αν. 110}. 
9αἴ8α.-8 ΟΟΒΪΕ. ϑδμολν 'ἄγγ᾽: ΒΚ, ἐσδῥα-8 (ἔν. Ῥθῦξα-8, ὃ 551, 4) 
Ἃ ἀγγίηρ ρ΄, ΟὟ. αἴω Ἱ ἀγγ, τᾶ ἀτγγ᾽ ἔτ. ἔσαυσω (ὃ 5θ4), 
Αμ8. 8εέάγ» ᾿ψὶξ ποτὰ, ἀτγ᾽ ΟΗΌῸ. 80γὅη ἴο ρδγοθ Ο.1.6]. ϑαν 

“υὰ᾽, ἔν. τὲ. δαμβ8-. [Δτ. αμφηινᾶ (ξοη. απνφηιοῆϑ) Ῥτοσίῃ, 6χ- 

ΒΕ 
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ογοδϑοθηοθ: [,Δὲ. αἀμφηιοη-ίςι. ΟΟΒυΪρ. ᾿- Ὁ αναγ᾽ (μερευτὲ 

ἴο ψαβὲ οἱ", μ-ααἰΐ Ἣο οἷν ΔΎΘΥ, ἐκδοῦναι θυγατέρα᾽), Ῥ͵αΒβΑ. 
αμ- Ὁ Αγ (απ εημ-8ηα- ἢ 800. ΔὈ]υὐοη): [,.6ὲ. αἷς, αἀμεζοννο. 

πὰρ. ἃ. 

8 101. πὰρ. ᾿ῤλαξλιςβ ᾿οἰδον": 85κτ. δαλιύ Ἅγια, ΟΥ. 
ον. πᾶχυ-ς Ἰογθ- τι, οἰον,, ΟΗΟ. δωοφ Ο.1ς6]. δὅσν' ᾿ϑ θοπ᾿ 

πάρ. ᾿ιᾶ-ἰθγ- ταοίμοι᾽: Βν. ηιαίάγ-, Αστὰ. ππαὶγ, ασ. ον. μάτηρ, 
1,.Αἱ. »ιᾶΐοεγ, ΟΟἿν, νιαϊμὲν, ΟΗΘ. ηημοίον Ο.166]. νιδᾶθνγ' πιδᾶϊη, 

1118. »ιοἰὲ (πιο), ΟΟΒυ]ς. ᾽παΐϊ. 
πάρ. ἔθη. βῃ ἢ χο8 -ἄ-, «(ἄ-, -ἰᾶ» οἷο. ΚΡ. ἀδοᾶ ᾿ταλτο᾽, 88 δο᾽, 

αν. χωρᾶ Ἱαπά᾽, ον. ὦ θ᾽, 1μαἱ. ἀδὲ. 80]. Ρ]. ἀοσίγα-διι8, ΟἾτ. 

ἀαξ. ἱπβέν. 9]. ηιπᾶϊὸ ἔτ. δὲ. πιπᾶ- ἔν. Ῥδηᾶ- (μοτ. 88. ὅ6 ΠΟΙΏΔΩ, 

8. ὃ 620) ΞΞ β5.κν. σηᾶ- ἱ'ποτηδη,, Οοἴ!. ἀδί. 9]. σίδῦ- τ ἴτ. βί. 

σὶδῦ-, ποιῃ. 88. σίδα εἰ, 95 ἼΒο᾽ ἢ, 11ἢ. Ἰηϑέν. ρ]. γαῆζο- 8 
ἔν, δἰ. γαηζο-, ποτὰ. βρ. γαμκὰ ᾿'παπά᾽, ΟΟΒαΪρς. ἱπϑίν. Ρ}]. γᾳκα-ηὶ 

ἔν. βίθπι γαζα-, ποῖῃ. βῷ. γακα ᾿Ἰδπᾶ᾽, [Ιπᾶρ. οοπ]υποίνο βυῆχοβ 

«ἅ-, -ἰᾶ-, οἵα., ϑέθπι δόλογᾶ- ἴτοτωη δἦογ- ᾿Ὀθαγ᾽: ΒΚν. 2. ρ]. ὁμάνᾶ- 

ἐδα, 1ιαἱ. Τεγα-ἰ8, ΟΟΙἿτ,. 1. νη]. ἀο-δεγα-ι, ΟΟΙΒυϊρ. 1. 85. δεγα 

ἔν, "ὁδογᾶ-ηι (ορ. Βτυρτηδῆη ΜοΥρ. ὕηέ. 1 Ρ. 146, ΠΙ ν. 80 ἢ, 

Κυδη 8 Ζίβοιν. ΧΧΥΪΙ ρ. 419)1). Ιπάρ΄. ῥτοβ. βϑυδῆχ ἴοτμι -πᾶ-: 

5ϑκν. »"͵ἱεηά-ηη ἴν. τί. ηνολ- ᾿Ἰϑββοη,, αὐ. Ηομι. δαμ-νησμι. -ἑᾶηι 

Ἰπᾶάρ. ροσϑοθδὶ δηάΐπρ οἵ ἐῃθ 8. ἀπ. δοί.: δ8|κγ, ἀδδαγα-ἑἄηι, τ. 

θοτ. ἐφερέ-τᾶν, Ἰπᾶρ. “ἐδ)ιογε-ίᾶπι ἔν. τί, δῆεν- ᾿Ὀθατ᾽. 

ΤῈ ᾿δαϊοθυ δῖα ἀρ μοηρ8 ἄὲ δηὰ ἄμ 6ΓΘ ποῖ, 88 1ὑ Β6 618, 

ἴγοαπθηξ ἴῃ ῥτῖη. [πᾶὰρ. -αἰἱ οπαϊηρ οὗ {Π0 ἀαί. 8βρ. οὗ ἄςβίθιμδ: 

ΒΚν. δν()-αραϊψαὶ (ϑμ(υ)λοσαραίψά- ᾿δανίηρ ἃ θαυ] ροδίουι ἐγ"), 
αν. χώρᾳ, ΟΙἾμαὲ. Μαϊπίᾶ ᾿Μαϊαίαο᾽, αοἴμ. σίδαὶ ἴο ἃ γ΄. Β5τ. 
παώξ δῃῖρ᾽, ατ. ναῦς ἔτ. ἔναμς (δ 611). 

8 102. ΑΥδῃ. ὅ5Ξν. δίμβάπα- π., ἀν. ΟἿἹΡϑσβ. 8έἄηα- Ἡ. 
᾿ἰδπάϊηρ,, βιδῃἀΐηρ-Ὀ] 406, ρ]8ο6 οὗ δϑοάθ᾽ : ΟἿ. δύστηνο-ς ἔν. ἔδυς- 

στᾶνο-ς πῃ 61} ΡΠ ραέ᾿, ΠΛ}. δέόπα-8 Ἱφοϑί οπ᾽, ΟΟΒΌΪρ. 8ίαπῶ 'ροβὶ-- 
ἤοη, θ6α᾽, ϑ81κν. δος. πάν-ατι ᾿'παυθτ᾽, (υϑα.) ηαο-ίνψα ἢ. ἃ πανὶρ Ὁ] 

τίνοτ,, Αν. πᾶστψα- ον ηρ᾽ : δοο. Θ᾽. Ηοιῃ. νῆ(.)-α, 1.8. πᾶυ-Φη,. 

1) ὅτ. φέρωμεν, φέρητε ἴοτ δῳφερᾶμεν, φερᾶτε ὙΠῈ γοῦο] ΠΌΔΙ δον 

ἐπ0 ΔΙΗΔΙΟΦῪ οὗὨἨ 86 ἰπάϊο. δηἃ 60Π)]. ἔοττβ Ὑ ἢ ο,) ε 88 Ηοπι. οοηὶ. ἴομεν, 
ἀλγήσετε, Αἰΐ. ἰπάϊο. φέρομεν. φέρετε. 

᾽ ᾿-- 
-ψ᾿- 
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βκν. δόρατι ΟΟΡοσβ. λαϊμᾶ-ηι 800. 8ρ.. Αν. λαρπᾶ-ἦπ Ἰοο. Ρ]. ἔν. 

εἰ. δόμα- μαϊπᾶ- δαρπᾶ- (ρτῖτα. Αὐ. ᾿βϑαλμᾶ-) σγ. Οοπ]. Ξ[κν. 
νάλα-οὶ ΑΥ. υαζᾶ- δὴ θα, ΟΟΡοσβ. ραγϑᾶσδῳ τες 8[κγ. ργοδά-ϑ8 
ῬοβΟδΒ᾽.. -- 

ΑΥδμ ἃ ΟΟΙΤΘΒΡΟΠΒ ποὺ ΟὨΪΥ ἰο πάρ, ὦ θὰ 8180 ἰο πᾶν. 

δ (8. 10), δ (8 86), πὰ ἰο Ἰοῃρ βοπδῃΐ π884] (δ 258). Ηϑτθ ἴὩΔῪ 

06 ἀϊθοιθθοὰ οογίδϊη ὀμδηροθ Μϊοῆ ῥτΐμα. [σϑη. ὦ, ἰγγοθρθοῦνο 

οὗ 8 οτρί, Ὁπαοσοηΐ ἴῃ ΑΟὙὙΘΒ 10. 

1, ΑΥ̓ΟΥ Ψ, ἃ ὈθδοδπΙΘ ᾧ ὈΘΙΟΓΘ ἡ, ὦ, Ὁ, Ψ» ΟΟΥ 7 ἴῃ ἰδ6 [Ὁ]]ον- 

ἱπρ 6γ}140]0ϑ. ἀαγανξην : δικν. ζαγάψαπι! οααδαί. ἔν. ζαγ- Ἰρδκο᾽ 

Ρ. [δἱ. ποποῦ. υογ'συξῆδ 8. 86. δοῖ., νον νη 8. Βρ. ταϊᾶ. οοπ]. 

οἵ γεν υξηῖιὶ Ἷ ποῦ, ἀο᾽ : ορ. 1.6. οαρίαΐ, οσαρίαΐγ. Οὗ. ς ἔν. 

α ὃ 94. 

2. ἃ Ὀδολιηθ ὅ ὈΘΙΌΓΘ “, ὦ ΟΥ Ὁ ἴῃ πο [0] ΟΡ ΒΥ]}]4Ὁ]6, 

δαὶ ἐπ οΥ̓ΠΟΡΤΑΡΕΥ 18 τη ϑϊυ ἱποχϑοῖ, Β'Π 06 ὦὥ 8180 ΟοουΓΒ. δζ- 

«ἀδιεξ 'ἄθταοπ οὗ ἐδ6 ἀθδα᾽ Ὀοϑῖάθ 40]. υξεάδίαοῦ. Οὑ. ὁ ἔν. α 

ὃ 94. 
8. ἃ ὈσδοδΙηθ ἅ Ὀοΐογα ἡ (ἔγ. 8, ὃ δὅ8) δηὰ Ὀθέοσθ πδδβαὶ 

-Ἔ ἀχρ]οθῖνθ δουμᾶὰβ. μάδᾶ- ποθ᾽ : ΟΟΙΡοσβ. πᾶάλα-ηιν δοο., 5. 
κπἄβα-, ορ. [μαἱ. πᾶγ-ξθ. νἄνοξαηι 56}. Ρ]. ἔγοτη ψᾶ- ᾿'χυδο᾽ (6τ. ἢ): 
ϑκν. γάφρανι. τεᾶοδα- Ἰαοοπ᾽ : 5Κτ. η»ιάβα-. μδδιοίκθηι ἀοο. ᾿δαττη) : 
8Κν. υῤάδ- αι, ορ. 1μαἱ. αμγῦγ-α. νᾶἄηίἑ ΒΟΥ Ὀϊοπ᾽ : ΒΚν. οάρέϊ, 

Θ᾽. ἄεισι ἔν. Τάξηςντι (8. 611). δαγᾶπέϊ 8. 0]. οοπ)]. οὗ δαγᾶηιϊ 
Ἱ υτπϊηρ᾽ : 1,80. γεγαηΐ. 

8 108.ὡ Ατιηθπΐδῃ. ολδαΐγ, ζ6ῃ. ὀλδαμν, Ῥγοίοτ᾽ (8 268): 

δκν. δάνγάίαν-, αν. φράτωρ (ΤΑΘΙΩΌΟΓ οὗ ἃ φρᾶτρία), 1,αἱ. ὑγαίον, 

ΟΟἿἾν. ὀναϊμέν, Θοίι. ὄγδβαν, Ιἀϊ. ὀγοίονγ- ὁ 4.8 (1110 Ὀτοίμοτ᾽), 
ΟΟΒυϊρ. ὀγαέν-ἔ, Τὰν. "δλνάίξον- ᾿Ὀτοί ποῦ, παῦ, ζϑι. παῦι, 8 :ρ᾽ : 
Βκτ. δοὺ. βῷ. νάν.αηι; ἴἰδ9 Αστὴ. σοσὰ ἰδ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ποὶ ἔγθο 

ἔγοτῃ ἴθ βυθρίοῖου οὗ πανϊηρ ὈθΘη Ὀοιτονοα ἔσοτη Ῥθσβίδῃ. 

104, ατοοκ. θοῦ. ἀδύ-ς : ΒΚ. δυαάύεξ, Τιαὶ. 8μᾶοὶδ 

(Ἔρᾶοίδ) ἔν. ᾿δμωαάιγῖν8 (δ 170), ΟΝ. ϑβισσίὶ ΟΗΟ. 5ισμαχὶ βμοχὲ 

(ρχίηι. αογη. ᾿ϑοισίκλα-), πὰρ. ᾿ομδά-ι- ἱβποοί, Ἰουογ᾽. δέ-δη(}-ε 

ἴδ Ὀυγηθ᾽ δήιον (δά ιον) πὺρ : Β8.κτ. ἀδυά-8 “ἄτο-Ὀταπά᾽, Ἀογ. φᾶ-μὲ 

Ἴ καγ', αὶ. φά-σω, φάἄ-μα ἱγοΐοθ, βαγίηρ᾽ : [μαἱ. ,ἀ-τῖ, 7ἄ-πια, 7ἃ- 
δωΐα, Ο.Βυ]ρ. δα-7αἐ ἸΔΌΠΙ]ατ. Νοταΐμαὶ βυ ῆχ -ττ-, ον. νεό- 

Βιδβεξειδδυ, ἸΕΙσεοοηίο. Ἶ 
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«τὰς -τᾶττος Ὑουΐδ᾽ : δ8,κγ. αἀδυά-ἰαἰ- (ᾳοη. ἀδυά- ἄἐ-α8) ᾿ἀ616γ, 
ΜΌΣΒΗΙΡ᾽, [υδὲ. ηουΐ-ᾶ8, σοη. πουϊ-ἰαἐ-ἶ8, που γ᾽. 

Ιη Ιοπίο- Αἰτς ὦ Ὀθοδπιθ ἡ : ἡδύς) φημὶ, νεότης. ΤῊΪΒ ν88 

ἴῃ οογίαϊῃ [οπ]ὸ ἀἰδ]θοίθ δῃ ΟρΘῃ ὃ ἴῃ ΘοΙΏραγίβοη ὙΠ (Π6 [ηᾶρ΄ ὃ 

ἴῃ θήσω (8 12). ΤᾺ ΐθ ρᾶββᾶρθ ἴὸ ἡ. ἴδ οἷάδσ ἔπδη ἔμ ἢτγβὲ 

ΒΡΡΘΆΓΔΠΟΘ οὗ Αἰί. Ιοη. τάς, πᾶσα ἔν. τάνς, πάνσα (88 20ὅ. 618). 

ΕΌτΙΩΒ |κὸ ὑγιᾶ ἐνδεᾶ Ὀοδί4ά6 σαφῆ ἔν. -ε(σ)-α οἴο. γϑηάϑυ 1ὑ ΠΟΓΘ 

ῬΓΟΌΔΌΪ6 ἐμὲ ἐμ ἃ ἱπ Αἰΐ. ἰάσομαι, καρδίᾶ, γενεᾶ, σικυᾶ, πρἄᾶάττω, 

χώρᾶ οἷο. (Ϊοῃ. ἰήσομαι, κραδίη, γενεή, σικύη, πρήσσω, χωρῆ) 

δοθ8 Ὀδοῖς ἰο 8ὴ Ορθὴ ὃ ἐβδὴ δαί ἰξ δου] ἃ Ὀ6 δῇ υπομδηροὰ 

Ιηᾶρ. δπᾶὰ ρῥγΐπι. ἅτ. ἃ. 

8 106. [Ιἰ4]16. 1,Αἱ. ηιαΐογ, σοι. 85. ὕπιῦν. τιαΐγονρ Οδβο. 

τιϑαίγοίβ : αν. θοῦ. μάτηρ. 1,αἰ. ρᾶο- 'Ῥοδοθ᾽, Τ]πιῦν. ραδὲ ἵρβοθ᾽, 

Ο86. Ῥϑακὰὶ ᾿Ῥβουϊυβ᾽ (ορ. Ῥαοιευΐμ-8) : ϑῖκγ. ράξα-8 ᾿'κποί, οοτά᾽, 

στ. ον. πάᾶάγνῦμι Ἱ αδίθη᾽, ΟΗΟ. ᾿ξεζμοφα ᾿ταδίοῖ -τπϑκοῦ (οὗ 
ΤΩ ΡΤ 96) ἔοπι., ΜΗΉΗ. ομοσο ᾿Ἰοϊηθ, 1ιαἰ. ϑιαέξμ-8, Οβε. δ 8.8 118 

᾿Βιαί δ᾽, ἔν. 8ἰἅ- ᾿δἰαμά᾽, ΕΘιϊηΐπο βϑυΐῆχ -ἅ- : [αἱ. αἀοαίγα-διε8, 
ἐϑίαοεγιι, αθῃ. βαρ 5, Ὁτλῦγ. βοϑέθηα 818-τἃ ᾿δοχ θη ΔΓ ΔΥΌ ΤΩ" 

ἐπέδ8 ᾿οἰν αὐ 8, Οδο. ρΡ88-τὰὸὼ ᾿'συδπι ὀσηια-Ζηι ὙΘτυτα τποϊξαξδ 
ζοη. τωυϊέαθ᾽ : ΟΥ. 8ὲ. χωρᾶ-, τᾶ-. Ὕοτθαϊ βίοι ἴῃ -ἃ : 1,6. ἐεείᾶ- 

ἴῃ ἐθοία-ἔι-8 ἰ65ἀ-ηιοηΐμε-ι, Ὁταῦν. Καΐογα-τυ σαίογαλΐμα-ι0 (-αλα- 

-- «ἄ-, 8 29) ᾿οαἰογνδιηϊ, Οβο. ἐγίβέδ δι οηζυα 80]. ᾿ἰΘϑέαιηθηίο᾽ : 
ὅτ. πειρᾶ- ἘΓΥ̓ ἰπ πειρᾶ-σομαι, πειρᾶ-τέον. 1ιαἰ. ξᾶσιι-8 ῬΘΘΟΒ᾽ : 
Θ:. ον. φᾶγό-ς ὉαΚ᾽, ΟΗ6. διοοῦα Αρ8. δδο ὍΘΘοΒ᾽, Θοίλι. δὄζκα 

Ἰοξίοτ. [,8ὲ. οομῃ͵αποί. 8ἰδἐ είν, βίου τ, εἰδίατηνιβ, 8ἰογγεᾶ- 

“8: ὅτ. Ατοδά. ἵστά-τοι, ὅτ. 8, 8. δι ιἅ- (βἰμιᾶ- ᾿ϑιαπ᾽), 1. Ρ]. 

ψι-πάτ-ηια (ψι- Ὑοῖκθ, ἄγαν {ἰρμ 1), ορ. 88 111 τϑηι. δηά 118. 

Ιῃ πιθνίδῃ ορο ὅ ἔτ. ὦ ἴῃ {Π6 ποπὶ. β5. οὗ ἄ-βίθμηβ 5πὰ 

ἴῃ ἐμ ποΙῃ. 800. Ὁ]. πουί. οὗἉ ὁ-8ί6 18, 88 {6 Πυοίυδίϊοη Ὀοίνγοθῃ ο (ἃ) 

8δπὰ α βονε. οἰδπίυ ταί ἱαπία τηυ]έδ᾽ δηὰ ραπία τὴὰ ἐβ8 
'φαδηΐδ τηυϊία. τ 8 Κ]ὺ δηὰ γ68}.18 Ὑαβοιΐα. ἐγὶ 1 ΡΟΙ ἐγίοτρ ον 
Ἰο᾽ δηὰ ὑγὶϊα τα, ΤῊΘ βδιηθ ο-βουπα ἱπ Ρὲ δ 82 ρέδο8 Ῥίδξιλδ᾽, 
Οαϑὲο8 ᾿ΟΔΒ1148᾽ (ἀαὲ. Καὶ ἀβ᾽]Ἰαΐο Οαϑιαίε). Ιῃ Οϑοδῃ ᾿ἰΚονῖὶβ ὦ, 
, 0, ΜΗ ἴοὸγ ῃ0 ὅπα] ἅ ἰπ {86 ΠΟΠ]. 8ρ. οἵ ἄ-βϑίθῃηβ δῇ ἴῃ 

{π6 ποιι. 866. Ρ]. ποαΐ. οὗ ο-ϑίθιηβ. Εθηι, γίύ νυνί ἵνἱα, γεοζέο 

ὦ Ν 
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Ἱπ0] 4, τωξτο ᾿οἰνία8θ. Νουΐ, ἐογθιηθηηΐά “οΥμΐηδ᾽, σΟΠΊΟΠΟ 

Ὁ ἶ8᾽, ρείέγο-ρογὲ ροίέγι-ρογὲ ᾿χυαίοτ, Ον. 8 6δδ, 2. 

106. ΟἸἹὰ [τἰ8}. ἄσ, βοη. ἄσα, ᾿οπθαί : ΒΚν. ἀ7έ-ὖ 

Ἷδ06, ΡῈ ΡΊ 9616 οοπιθαί᾽, [,4ὲ. απιδ-σδε ᾿οἰγουϊέ, ταγ᾿. -ἰατε δια : 
ἴμε ρα-δἰόγιε Ἱ Ὀθοομηθ βοπιθίηρ᾽, ορῖ. "ϑία-ἀ ἔτ, τί, 8ια- 
ἰδπά᾽, 

ἴθ ἐπ ἔο]οσίηρ ΟΧϑιΆρ]95 {π0 ὁ δἴζοῦ α ἱπαϊοαΐθθ (9 

ἐπ αῦτο οὗ (ῃ0 ΠΟΙ]ονσπρ Θοπβομδηί. ἐαϊ 'ροοί ἔν. "μαϊξέ-β : 

[ἱ. οἄΐξε, ορῇ. οὗ ἔθ βέοπι ἐμαίἑ-. ἰαϊὰ ὩΒϊοῦ: ΟΟΒα]ρ. ἑαξ, 
οἵ, οὗ [ῃ6 βίθπι "ἰαἰϊ-, δϑ1ν. ἑαψώ- ἩΒΙΟῦ, αν. Τότ. τἄταομαι 

1) Ὀογοῖξ, ἴῃ δῆ. σα ὉΔ]1, ΟΥΥ᾽ : ατ. Ποῦ. γῶρ-υ-ς ᾿γοῖΐοθ, 

ϑροθοι. Ορ. 8 640. 

ἴῃ υπδοοσοηίοα 80]]4 0168 πηοβὶγ ἃ ἴος ἃ. ἐμαίζα ποτὰ. 9]. οὗ 

ἴοι. ἐμαί (ἔν. "ἰίομία) [011 Ὀδδίάθ τιεημᾶά ἔν. 8ὲ. ηιηᾶ- “ποιηδπ,, 

Αἀ]οοέϊνοθ ἴῃ -αοὐ ἔτ. "-ἄσο-8 (ορ. 64}1]. Βομᾶοι,-8, μη ᾶσιι-8 

δηὰ οὐ !θ6 8), 88 οἠοο- αοἢ ἍΔΠγ᾽ ἔγοια οποσο “11, ΟΡ. 88 618. 651. 
Οὐποογηΐηρ ἐπ6 ἀαί. Ρ]. ἐαϊιαϊδ᾽ '. 6. ἐδαϊ “δ 5. 8. 640. 

8 101. αοτγμδηΐϊο. ΟὉοίῃ. 8ὄζγζαη ΟΗΟΘ. δόλῆαη βοαϊβαη 

ϑμαΐλαη δμοθδμαη Οϑ. δὐκίαη ἴο 866 χ᾽ : αν. θογ. ἀγέομαι Ἱ Ἰοδά 

οὐ Β8ον (86 ψαγ᾽, [,8[. βᾶσιι-8. Ῥτοαϊοίρ᾿ βᾶσίγο Ἵ ἰγϑοῖκ, ρ6Γ- 

οεἶτο. Θοίῃ, 8{δἰ8 ἩΠγοπθ,, ΟΗΟΘ. ἐμοὶ Οϑ. Αρβ. δ(δὶ Ο.]οθὶ. 
δἰ} “δίοο!᾽ : 1(ἢ. ρα-βἰόζα-8 ᾿ἴτατηθ, 5808 6 014, Θοίῃ. ὀγῦβαν 

ΟΗΟΘ. ὀγηοάθνὺ Ο.[00]. ὀγσᾶδθγ ὀγσᾶϊγ “Ὁτοίμοτ᾽ : 1,4ἱ. γγαΐον. 

ΟΓΌ4] ϑἔθηηβ ἴῃ -, 6. δ. 8αἴδῦ- 'δποίης᾽ ρᾶγί. ρ888. αοίϊ. 8αἱδὸβ8 

9Η6. -βαϊδὅὲ 'αποϊπίοα᾽ : α΄. πειρᾶ- πειρᾶτέον, 1,Αἱ. ἐθ8ἰἃ- ἐοδίαςι-8. 

πάρ. ἃ δπὰ ὅ [61] ἰοροίμοῦ 'ἴπ ὅ ΔΙΓΟΔΑῪ 1ῃ ῥγΐπ. ἴθ ΓΏ., 

8. 8 91. ὙὙ[αὶ νγαϑ ἔθογο 8814 δοποογπίηρ ἔπ6 ἰγθαίμηθηΐ οὗ ὅ --Ξ 

πάρ. ὅ ἴῃ αοίῃ. δπὰ ΟΗΟ., αἷδο μοὶ ἀ8β ροοά ἴὺ} ὅ --- ἱπᾶρ. ἄ. 

οΓ ἴμὸ βμιογίθηϊηρ οἵ ἤπαὶ ὅ ἴπ ῬοΟΪΥΒΥ]]ΔΌΪς σου ἀβ 6Ρ. 6. Κ. 

Θοέμ. ποπὶ. 86. ῥίμαα ἔν. ῥεῖ. αϑγα. ᾿δομᾶσ, οτὶρ. "ἰομίᾶ. 

8. 108. Βα] ε16-Β]ανοπῖο. 111}. ὅ, 1μοἐΐ, Ῥ͵αβ8. ὦ, Ο.Ι ΒΡ. α 

(ρτίσα. ὅ͵αν. ἄ, 8. 8 615). 

1,1}. ὀγοίον-ἐἰ3-8 ἍΠῚ16 Ὀγοίμοτ᾽ ὁγόϊ)-8 Ὅσοι μον, Ποὲΐ. ὁγα- 

ἐξ-85 Ὅτοίποτ᾽, Ῥγίβθ. τοὺ. ὀγαΐ, ΟἿ Βυ]ρ. ὀγαίγ- ᾿Ὀγοίμοτ᾽ : [μ8{. 
7ναΐεγν. μι. νιοίὲ 'πιῖθ᾽, Τιοὲέ. »πᾶΐ6 οί μοτ᾽, Ῥγυβθ. ρο-" πα γὸ 

1 

"Πηκ,͵ 
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«ἰθρ-ταοί μου, ΟΙΒυΪα. τιμαὶ ᾿Ἰηοίμοτ᾽ : 1.8ὲ. »"αΐογ. Ιηΐ, 1.18. 
δἰό-ἰ Τιοιὶ. 8ιά-ὁ Ῥταθθ. 8ἐἅ-ὁ ΟΟΒυ]ᾳ. 8έἐα-ἰ ἔν, τὶ. 8.ἅ- ᾿ϑεαπά. 
αὶ. ρ]. οὗ ἄ-δίϑιπβ : 10}. Ζδηιό-ηιδ Τοῦ. Λἰριά-μι Οὐ Βα]. Ζέηια- 
-ηἰΐ, ποπλ. βίηρ. ὥδηνὰ Λΐἥηια σίρια ᾿πϊπίον, 11. πόδὲ-8 ἴ. 'ποβθ᾽ -: 
1Δἱ. Ὁ]. πᾶγξβ, ϑῖεν. γοά. ἀὰ. πάβ8-α. ΟΟΒυὶᾳ. ἐα7γ δᾶν. ᾿βθογθ)γ᾽ - 
Αν. ἰᾶγα- ποῖ᾽ Βν. ἐαψώ-ᾧ ὩΒΙοΙ. 

ἃ ἰΒ ἴο Ὅ6 ἰπΐοιτοα [00 ἐῃθ Βα](ϊος ὈΠΙΔΙΎ ροτῖοα. Τ}}5 
ἃ τοιηδϊηθα ἴῃ [ωοἐδ. δηά Ῥ͵θββ., Ὑ1]8ὲ ἢ Ὀθοδηθ ὅ ἴῃ [,1μυ-- 

δηΐδη. [ΓἋἀἰἢ. ὅ 18 58.1}} Ῥγοπουποθά ὙΘΥΥ͂ ορθὴ ἴῃ ἰδ6 Μοπιοὶ 

ἀϊαϊθοῖ, Ὑμοῦθαβ ΟἰβοΠθγο, ῬΓΟΌΔΟΪ ἰἱῃ τηοβί ρδοθ8 ὙΠΟΓΟ 

ΤΠ υδηΐϑῃ 18 ϑροΐίκθη, 1ὁ [88 ἃ οἷὁο8δθ δυιου]δίϊοη. ΤῊΘ υπῖγοῦ- 

881] Γ10ἢ. βῃοτίοηϊηρ οὗ ἐπ6 ὈγΟκο δοοθηϊθα συόνοὶ 6. α΄. ἰὼ ἴδ9 

ΠΟΙΏ. 8ῷ. ζΖδηνὰ (οτῖρ. ἢ. Ἐδλοὶ-ηια) γοθθ δὲ ἃ ἐπι θη ἄ, οΥ᾽ 

δὲ 8}} ουθηΐβ 8ὴ ὅ αἰ ΟΥΙΗρ ὙΟΥΥῪ [1010 ἔγοπὶ ρυγο ἄ, γ88 8.}}} 

ΒΡΟΚϑὴ (8 664, 8)... ΤῊΪΒ δμοτί α {πιδὲ 88 ὦ τῷ ἱπᾶρ. ὁ (8 84) 

8 ὈΓΟΠΟΏΠΟΘα 88 ΟΡΘΏ 6 ἴπ ΙΏΔΗΥ͂ ἀἰδ]οοίβ αἴζου 7 δηα ρα ἰδ ϑοὰ 

ΘΟὨΒΟΠϑηΐβ, 6. ᾧ. 9ἐ)ὲ Ξε σἱ)ὰ ἢ. Ὠγοδά᾽, σὲ» τε σέγία ᾿“ογοβί.. 

ᾧ Δ΄ΟΒ6 ἰῃ 518 ν. ἴῃ ἔποθθ οᾶ868 ὙΠΟῚῸ ὦ τ] {π6 ἔο]]ο τς 

Π888] ὈΘΟΔΙΊΘ ἃ πᾶβα] -υ οὟ6]. Αοο. 88. ζόηᾳ ᾿ντἴθ᾽, οτἱρ. ἴ. ̓ σεμάπεη. 
1. βῷρ. σπνοξᾷ ὙΘΠο᾽ Ξῷε 1,αἱ. νοΐαηι, ορῖ. "μοδῆᾶ-πι. Ον. 8. 219. 

πάρ. 9. 

8 100. ΤῊϊθ σόοῦγοὶ, 086 406] οαπποῦ 6 ΤΠΟΓΘ ῥγχθοῖ- 

ΒΟΥ ἀθσίογ πη θα --- ἰὑ ΙΠΔΥ ὍΘ ῬΓΟΠΟυΠΟΘά 848 ἃ βοιπᾶ Ἰ᾿γὶῃρ Ὀ6- 

ἔθθῃ α 8ΠᾺ ὁ --- ΒΡ ΘΑΙΒ ἴῃ ἸΊΔΩΥ τοοὺ 8018 Ὁ]68 88 {6 βοπϑῃξ 

οὗ [ῃὴ6 ΒΘΟΟΠΟΔΙΥΎ δοοθηϊθὰ πραῖς ρταὰο (δὃ 81ὅ--817. Ὑἔὲε 

ἀοποίθ ἰξ ὈΥ͂ 9 ἔο]Π]ον προ ὑπ6 ζθΠΘΓΑΙ Ῥγϑοίϊοο οὗ την 9 ἔοτ 

ἐπ6 ᾿ἰπάϊϑέϊποὶ νουγϑὶ -ϑουπᾶ.. 

Ιῃ Αὐπηοπίδη δὰ Εσοροδῃ ὁ [6]] ἑοροίμου τ ἢ Ἰπᾶρ. σα 

(88 98---100) (ογ΄ (μ6 τοργοβοπίδίοη οὗ 1 ἴῃ ασθοκ 8. δοϊον), 

θυΐ γὋβ 8.}}} ϑοραγαίϑα ἔγοτι ἐμ 8 ἰπ Ατὐύδῃ: ἱπάρ. α Ξξξε ἄγ. α, 

θυὲ πάρ. ὃ Ξξ Αγ. ὁ, ΟὨΪΥ͂ ὈΘίΌΣΤΘ ἔσυ ον θ]θ τὸ α (ορ. Ἠὕθ8οἘ-- 
ΤΏΔΏΠ [248 ἰάρ. Υ οοδ]δυβίθτω Ρ. 1 4.. 

πὰρ. "γ9-ἰόν- αϊμοι᾽ : 5Κν. ράγ-,) Ατστη. λαὶγ σοῦ. λαιτ, 

Οἵ. πατήρ, [μα[. μαΐον, ΟΟἿν. αἰδὲν, οί. γαάαγν. Ἰηάρ. 5ἐ2-, 
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γ68Κ ἴοστῃ οὗ (Π6 γί. δί- (αγ. στᾶ-, 1μαἱ. δἰ4-} : ϑΚν. 98{}1-|6-8 

ἰδηάϊηρ᾽ 58έῪ-ξ-ὄ ᾿διἰαπάϊηρ,, βι6 ὈΠ|0γ᾽, α΄. στα-τό-ς σταά-σι-ς, Τιαῖ. 
8ἰα-ἐμ-8 5ἰα-ἰ, οἴῃ. 8έα-Ρ8 (βι. 8δέααϊ.) ῬΙΔοο, 111. 5ἰα-ἰαῦ 

Ἵ ρ]δοο᾽, ΟΙΒυϊρ. 8έο-7ᾳ Ἱ οἰαπά᾽. πὰρ. ἀ9- τ 8} ἔοστη οὗ (86 
γι. 4ὅ- (τ. δω-, [μαἱ. 4ὅ-) : δ8.κν. 8. 8ῷ. δου. πιὰ, ἀ-αϊ-ία (δεῖ. 

4-44-1}), Ατηη. ἐα-Ἠ 'ἀατηυθ᾽, Θτ. δά-νος ἃ. αἰ, Ἰοαπ᾽, ἔ-δο-τὸ 

δυ-τό-ς δότσιςς, ἴωμαἱ. ἀα-ημι5 ἀα-ἐμ8 ἀα-ἴογ, ἸΑΙΏ. ραγὶ. Ρῇ, δοίύ. 

(ἄἅ-Ὁ68. 

ἃ. Ατγδη. βΚβκυ. ρμί-ἰὦἅ Αυὐ. ρὲ-ἰα ΟΟΡοσβ. ρὲ-ἰὰ “[αἰξηθτ᾽ : 
Θγ. πα-τήο. 8|κε. ηεἰεά- ΑΥ΄ ην-ἴα- ταθαϑυτοᾶ᾽, ΒΚ. Αν. ηνοἰὶ- 

ἴ. Ἱιθαϑιγο᾽, [πᾶρ΄. "η19«ἰό-, ἐριο-ἰΐ-, Οὐ. μέ-τρο-ν, ἔτ. τί, πιᾶ-. (ΤιΔἱ. 

ἐν δ- ον, ϑκτν. »ιά-ἰγᾶ- 'δοα190)). βιν. 84-)-ἰα.-8 “οἰίογοά᾽ ἀ-α - 

ἐϊ-ὼὖ Ὁπθουπά, Ὀδουπάϊοδο᾽ : ΟΓΥ. συν-δε-το-ς δέςσι-ς, ΕΓ. τί. αἀξ- 

(ν. δί-δηὴ Ὧθ Ὀουπάᾶ᾽ ὑπό-δη-μα ᾿ϑβαπ4 4}, 5Κν. ἀἀ-πιαΉ- δέτιπρ᾽). 

Οὐ ἐμ οἵδμου μαμὰ 9 Ὀθόϑθ ἃ Ὀεΐογο ἐσνόνοὶβ. ὙΤδῸ ορ- 

λῦνο, ἰογιηϑα ἔγ. {π6 τίβ. ϑδίᾶ-,, ἀμξ-, αδ-, 8 ἴῃ ἱπᾶρ. 1. 86. 

δεῖ, ᾿5ἰ0-1δ-ηι, 2. Ὁ]. "8ι9-ἀεἰ6 (ἔν. ᾿8ι9-:-ἰ6 Ἰἰ|κ0 “ὀπέγοϊίο Ξε φέροιτε 

ἕν, ᾿ὁλεγο-ἴ-ἰ6), 8. 0]. "6ἰ0-1- δέ, ἀλδΙοζουθν "αλθ-ἀξ-ηι οἷο, ; ἐΠΘη06 

φῦ. Αγ. ᾿βέαξάηι ᾿δίαξία "δίαϊαπί, "αἀμαϊάηι οἴο. Τμθ δ ἴῃ (ἢ6 

ϑικν. ἴουύτὴβ δοί. 1. ρὶ]. "βίῤβδηνα 2. η]. "δίλξία, 8. 80. ταὶὰ, ᾿δίμιδία 

(ΞΞ ὅν. σταΐμεν, σταῖτε, "σταῖτο) ΑΒ ἰγαηθίοσσοἃ ἰο {π6 ἔουγΙῚΒ 

ΟΠ -αψ- (ΟΡ. Β5Ικν, 8. Ρ]. δλάγδυ-μνγ πιὰ Αν. δαγαν-τοη ἢ 
ἱπείραὰ οὗἩὨ ἄ αἴϊον δδάγξηια οἴ..), ἤθποο Κρ. βἰλόναηι αδδνᾶρι 

ἀξψᾶηι, βἰδῖψμν οἷο.; εἰμδνᾶηια ἰ8Β ἴογττηϑα δέξου [ἢ ΘῃΘΙΟΡῪ οὗ 
ϑίἰλένᾶηε, ἴκὸ 8-ψᾶτηια ἴον "δῖα (αἱ. 8ζημι8). Ορ. 8 116. 

Εσίμον ΒΚτ. -αψ- δπὰ -ὅ- τό .οὐ- ἰπ αἀλάψαηιν! Ἵ 5αοϊτ᾽ : ΘοἰΒ. 
ἀαὐά)α Ἱ πυοκ]ο᾽ (8 142) ΟΙΒΒυὶρν. ἀο7ᾳ Ἵ βυοκὶθ᾽; δπὰ ἴῃ αδέ- 

πὶ ἸΩἸΠκιηρ᾽, ἔτ. τὲ, ἀδδί()- (ορ. ΗΠ ΡΘΟΒ δ πη 88 δθουο Ρ. 21 ἢ. 79). 

Ὁ. Ατπθηΐδῃ. ἔανηι ᾿ὧο᾽ ἐα-η} ᾿ἀδταυθ᾽ ἔγ. τί. ἴοστι α9- 

εἴνο᾽, ἀαὶϊ (ἀαὖὴ ᾿Ὀθαβέϊηρε᾽ ἀανγοαῖς (ᾳοη. ἀαψοκῇ “ποις υγθο᾽ ἔτ. 
ἀκοῖ-, πποαὶς ζταὰθ ἰο τέ. ἀἠδ(ζ)- ᾿'βαοῖκ᾽ (οΡ. 8.). δα-" 'λόγο-ς᾽ (τί. 

ὁλᾶ ) οἶἶπος ἔτοπι δἦο- (αν. φὰ-μὲν) οὐ ὁλᾶ- (αν. φημὶ, 1μαἱ. 

“76 ηια), 8β66 8 916. 

6. ασθϑκ. ἅ-δην ᾿Δθαπάδηςγ, ὁποῦ : [ωμδὲ. ϑα-ἔμν 8α-ἰΐδ, 
ΟΙἿν. 8α-ἰπδοῖλ δαϊιαιοα᾽, οἴῃ. 8.-.}8 ᾿δαι[αἰοά᾽, Κ51τ. α-δ,-ηῦ-ά- 

ὍΝΗΝ 
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ἸΩβδ 8 Ὁ]6᾽, ἔν. τέ. 8ἅ- (Ο1τ. αὐ, ἱδα θέα, Οοὐ.. 8ὅ- 8 'δα  βγιηρ᾽, 

110}. 986--8 ἴ, ᾿δαΠεἴγίηρ, βαιοίγ᾽). παλαί-φα-το-ς φά-τι-ς φα-μὲν 

ἔν. τί, δῆᾷ- 'ϑροακ᾽, λαθεῖν Ὀθδὶὰθ ληθειν “ἴο Θϑοαρθ᾽, τὲ. λᾶθ-. 
ταχερύς 'ΘΆΒΥ ἰο τη] ̓  ταχῆναι Ὀθθὶάθ τήκειν, τί. τᾶκ-. 

ΤῊο σὰ στδᾶθ ἔοστηβ οὗ ὥ-σοοίβ γϑρΌ Αγ τοίαἰηθα α. [Ι͂᾿ 

1ΚΘ ΙΘΠΠΘΡ 8180 {Π0 ἴοστηβ Ὑ 810 ἢ) ὈΘοδτηΘ ἰδοϊαἐοα ἐπγουρῇ ἐμοῖσ 

ἀονοϊορπιθπὲ οὐ τηθϑηΐηρ : δά-νος ἔν. τί. ἀδ- δηὰ λαγεαρό-ς ὁδοῖς, 
{π1π᾿ λαγ-όνες ἫὯπΠ0 βδηκβ, Ἰοϊηβ᾽ : [.8ὲ. ἰαχι-8, ΟΗΟΘ. β8αοῦ Οϑ. 

βίας ἱ8]δοῖζ' Ο.106]. δἰαΐν ἱ8Ιδοῖς, 1416 ἔν. τὲ, εἰζᾳ- (ατ. λήγω Ἱ 
Ἰθ6Υῦ6 ΟΥ̓" ἀ-λληκτο-ς ᾿Ἰποθββδαηί,); 84]180 ϑαάχευλο-ς ᾿βπροτ᾽, ἰῃ οᾶδ6 

1 ἴδ οοῃπθοίθά σὴ Ο.1ς6]. ἑαζα 'ἴἴο ἐδῖκο᾽ Ὀοβίάθ αοίῃ. ἐξζαν 

(φῇ. ἐαξδι) ὍὋο ἰουοι, [πῃ ΟΥὮΘΥ ΟὔδΒ68 9, ἴῃ ἔοστηΒ ἔγομι ὅ- ἀπ 

δ.τοοίθ, ἰοοῖκ {80 ΕἸ ΤΘ ε δηά οὁ δέον {Π6 ΘηΔΙΟΟΥ οὗ ἔουσηβ 

ΜΙ ἡ δηὰ ὠ: θε-τό-ς ἔν. θη- θ᾽, ἔ-τό-ς τα 1,6[. 8α-ἔιι-8 ἔτ. ἡ-- 

ἙΒγον, σύν-δε-το-ς ὁΡ. ΒΚτ. 84-αἰ-ΐα-8. ἔτ. δη- ᾿Ὀϊπά᾽, μέττρο-ν ἴτ. 

μη- Ἰπθαϑυγθ᾽ (1.84ἰ. πιδοξο}), δο-τό-ς τε 1,αἱ. ἀα-ἐπ "8 ἔν. δω- ἱσῖνο᾽ 
πο-το-ν Ὅονογαζθ᾽ ἔν. πω- δῃηὰ οἴμοσβ. ΟὟ. ορ, οἱ ἴον στορυϊαῦ ἀρ, 

αλ τ Ἰπᾶρ. γγ, { αἴϊοῦ [0 ΔηΔΙΟΥ οὗ ορ ρω, ολ λω -εΞ πὰρ. 

ἢ { ἴὰ ἕςπορ-ο-ν οἵο. 8 806. 

Βο. ΕἸοΙκ 5 Βγροίθβ8 (ΒΟΣΣΘΉ ΟΡ ΟΡ 5 Βοὶΐν. ΓΧ 818 44.) ἐπδὲ ἐΐθ 
Υ661 ἐγίδὰ α, ε. ο ἷῃ στα-τό-ςγ θε-τόςς, δο-τό-ς 18 ἃ οοπέϊηυδίίοη οὗ ἔδτοο 
αἰ δοτοηὶ ῥγΐτι. ἱπᾶρ. τΟΎΤ618, 18 ποὺ δὲ 81} οοῃυϊποϊηρ. 

ἃ. Τέ4110. 1μαἱ. ρα-ίον, Ὁτηῦν. Τ-ρΡα-ἴον Ψαρρίίον᾽ Τὰν 6 

Ρ8-ἔτο 'ψον!, Ο86. ρα-ἐἶν : αΥ. πα-τήρ. [μαἰ. δἐα-διάμτι, Ὁτηῦτ., 

ϑέα- ἤαγόηι ᾿δἰΔ Ὁ] τ μ᾿, Ο86.  πἰδτ- ϑία-ἰδἱ ἀαί. “Ἰηίογ.θεϊαο᾽, 
ὝοἾβο. δέα-ἔο-α 'δἰαϊαϊαμ, οοηθθογαίαπι,, ἔγ. τί. 8ἰ4-. 1,6}. ἀανπιδ 
ἀα-ἔι.8, ΕΔ]166. ἀα-ἔπ 'ἀαϊατη", γοδί. ἀα-ία 80]. ᾿Δαία᾽, ἔν. τὲ. ἀδ-. 

1. 8α-ἰμμ8 ἔν. τί, 85: 80 ἴῃ 8δ-ηιθ. 8ρα-ἐΐιτ ϑρθοθ᾽ ἔτ. 
τί. βρξ( ἢ)» οχίοπα᾽ ἴῃ 892-8, 10. 8ρδεϊί ἴο ὯΘ δὲ Ἰοΐδιιγθ, ἰο ὍΘ 
χυΐοῖκ οπουρ", Ο.Βυϊκᾳ. 8ρὅ-ἐΐ ἴο ργορτθβθ, βᾶνθ βύοοθθθ. ἰαβϑὲν- 8᾽ 
ὝΘΑΓΥ, ἐἰγοά᾽ : ἀοἰῃ. ἰαΐβ ὝΘΑΓΙΥ, ἰ(16᾽, ἔν. τί. ἰξδά- ἴῃ Οοἰμ. ἐδέα 
ἹἽ Ιοἱ, Ιϑανθ. 1,6ἱ. οα-έιι-8 γ᾽ Ὀθδιἂθ οὖ οδίἑβ πδποίδίομθ᾽. 

ΕὸΡ (80 ἰἐγθδίμηθπίὶ οὗ [μ8[. ἃ ἴῃ ΒΥ] 4 Ὁ]68 ὙΠΟ, δοοογάϊηρ 

ἴο ΡΥΐμι. 1,δὲ. δοοθῃζιδίϊοῃ, ἬΘΙΘ υπδοοοηίθα, 6. ᾧ. “ωρρίξον, 

8. ὃ 971. 
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6. ΟἹ [τ΄ 8}. σ-ἰλὲν Ῥαι ποτ᾽ : αὙ. πα-τήρ. 8α-ἰδθοῖι 'βαϊαὐθά᾽ : 

[αἰ. 8α-ἰμν, αν. ἀ-δην ἀδυπάδηί γ᾽, Β5Κν. α-8ἰ-ηῦ-ἠ- ᾿ηβαιῖ8 8]9᾽. 

ΤῊ ἴοτγιῃ -αἰγίϑδια, 2. Ρ]. οὗ -αἰγίϑϑῖηι Ἵ δἰδπᾶ, βίδπα 861}}" 

ἔν, τί, δἰᾶ-, ῬΥΟΌΘΌΪΥ ΙΩΔΥ ποὲ Ὀ6 ἰγδοοᾶ ὑδοὶς ἰο Ἐ(μανγ -)δ-ϑἐα-ἰς 

διὰ ἀϊγοοῦΥ Ὀ6 ρ]αοοά 6418] ἰοὸ ατ. ἵσστα-τε, 88 ὁδ8ῃ Ὀ6 ἰ 9 6886 

πὶ [,αὐ. 8ἰδθέϊ-ί 6 τε ἵστα-τε (8 91 Ρ. 91), β'ποθ {π6 ἴογτῃ "-αἱγοδϑὲα 

πὶ ἰΠ6 ἰἤπθηοθ οὗἩ [809 ὦ οῃ [86 ργθοθάϊηρ 8018 ]90 που] Ὁθ 

θχρεοοίρᾶ; ΟΡ. 4180 1. 884. -αὐγίδδμγ, ὙΠΟ ροϊπίβ ἰο ᾿δέϑέϊ. 

ἢ, αοτηδηΐϊο. Οοίῃ. 2α-4ἀ)ὰαρ ΟΗΕ6. Μα-ἰογ Ο.106]. “α-ὅἄον' 

[ιαϊν Ἰαιμοτ᾽ : αΥ. πα-τήρ. αοίῇ. 8έα-}8 (εἰ. δἰαα- ΟΗΟ. 58ία-ἑ 

(ζοη. 8ἰοἰἢ Οϑ. 59ἐα-ἃ (ᾳθῃ. 8661) ᾿ῬΙΔοθ᾽ : ατ. στά-σι-ς, 851κν. εἰδέν- 

νῷ, ΟΗΟ6. 5ἰαγα- πὶ Ο.166]. 8ἐαγεδιηί παν πα ὙΊΓ ἃ οαἰαγδοί᾽, 

ΜοΔΗΘ. 9έαννΡ 80}Ἐ": ΒΞΚΥν. οἰδίεγά-8 “ἴδϑί, ᾿πητηου θ᾽, τί. ϑδέᾶ-. 

Θοίἢ. γα-}75 ΟΗΟΘ. γεο.αἴα ᾿'δοοουπί᾽ : [.4ἱ. γα-ἐἶδ, τί. γξ- (Ἰμαἱ. 

γξγῇ. ΟΗΟ. ο[α," Τὸν αοτπι. 8.6} ᾿δδοῖτ᾽ ἰο Θοίξῃ. δίξρωαη ἴο 
866. Αγ8. 8:66} ΒΠΔΥΘ, οογά, βἰγίηρ᾽ Ο.106]. δηαγα οτά᾽, τί. 

δηδ- ᾿ὈΪπα, βρη. ΟΗΟ. ὀδίαέ ΟΗ͂, ὀαά Ο.1ο6]. δια ἽἼθα, οτῖρ. 
Ραγέ. ᾿Ὁ]οβϑοπηθά᾽", τί. δὴϊδ. ᾿16}}, Ὀ]οομ", 

ΕῸΣ ἐδ ἰτοαϊπηιθπΐ οὗ α 'ηῃ ΟΗΟ. (6. 5. θη. ϑδέθέδ ἴο ἤοτη. 

διαὶ) 8. ὃ 88. 

ξ. ΒΑ] 16- δ] νόμο. [Γ11}. ϑ8ἰα-ἰαὰ Ἱ γρ]αοο᾽, 8έἅ -Κἰδα Ῥ]. 
Ἰοοπι,, ΟΟ.Βυῖρ. 9ἐ0-7ᾳ Ἵ δἰαπά᾽, ἔν. τί. δίᾶ-. Ιλ1ἢ.. ρατί. ρῇ. δοί' 

ἀᾶ-οεβ ἰο ἰηΐ. αὖ -ἐ ἴο ρῖνο᾽, ἔν. τί ἀσ-. ΟΟΒυ]ρ. 9ρο-γἕ ᾿Ῥίϑη- 
ΠῚ : ΒΚΥ. ϑρῆϊεγά- Ἴατρο, Ρ]Θμ Ὁ}, ἰο 8ρόζᾳ Ἵ Ἠανθ βυθοθβθ᾽ : 

ϑκν. 8ρλάναπιϊ Ἱ τ ητῖνο, ΟΟΒυὶρ. ἀογᾳ Ἱ 806 Κ]θ᾽ : Θοἷἢ. ἀαἀά7α, 
8Κν. ἀλμάψαπιϊ, ἔτ. τί, ἀλξί )- 'δαοκ᾽, 

8 110. ἴῃ ρῥγῖπι. [πᾶρ. 9 8 ἰγΘαΌΘ ΠΟΥ Βροκθ αἰ γθοῦὶν 
δίϊοτ [Π6 τοοὐ 80}184 016. ϑόπιθ τοζαγὰ (ῃΐβ 9 ἃ8 ογσπιηρ ἃ ἤχοά 

Ρασὲ οὗ (δ τοοὐ δῃὰ βρϑϑὶ οὗἉ ἀἰβϑυ] ] Ὀΐο τοοίβ: ὙΒϑίμον στρ ΒΕ 

(φ. ρΡ. 17), οὐ. ὑοὲ ἴ8β ποῦ ἃ τηδίίου οἵ ἱπαὶ ΌΓΘ ΠΟΘ. 

ΤῊ ἔογπιβ, οι ἔἢ6 γΟΝ 6] ἰπ {18 6880 ΘΒΒΌΠΙ68Β ἴῃ [,8].Ψ 

δηὰ ΟΟἾτ,, ἃγ οχρ]αἰποὰ ὉῪῚ ἐμὸ ἴα ὙΠΟ ΠοϊΪὰ σχοοᾶ ἴον πη- 

δοορηΐθα 5118 Ὁ]68 ἴῃ ἰπθ80 ἰδηρυάαβοθ, ορ. 88 97. 98. 

Ι͂π Οτθοῖκ ἰξ ἈΡρΘαγΒ 88 α, ἐ, ο. Α 8ὲ}}} οἴοθϑὺ ἱπυθϑε αι ἴδ 

ποοᾶθα ἴἰο ἀθίθυτηἷϊμθ οὁυ ψπαὶ μ6 υαγίουθ ὑἰπη|ῦγθ ἷἱπ {18 

“ΗΠ 



104 πὰρ. 2 δέλοσ ἐμ τοοὐ ΒΥ} 80 ]9. 8 110. 

6880 ἀοροπᾶβ. Τ1Π0 οχρίδηδίϊομθ εἰ ποτίο αἰξοιαρίθα δῦ ὑῃ- 

β8 [18 οί. 

ΞΡ. ἀμδ--ἰάγ-, ατ. θυγ-ά-τηρ Ὀοδιά6 Αν. ἀμσ'ἀαγν- αἀμγᾶαγ- 

αοίμ. ἀσώλέαν Ἰλϊῃ. αἀμκίδ 'Δαυρχπίοτ, ΟΡ. Βανγίμοϊοπιδθ Καὰβπ 
Ζίδοιν. ΧΧΥΙΙ ρ. 2060 ἔ., διὰ σοὴ ΕἼΘΕ ΠΟΥ ἴῃ ἰδ βᾶπιθ γυοἱ]. 

Ρ. 478. 

ΒΙκν. ἀαηι--ἰά- Ἰαταθα᾿ αἀαηι- -ἰάγ- ᾿Ἰατηοτ᾽, Οὐ. ἀ-δάμ-α-το-ς 

᾿απϑυθάυοα᾽ παν-δαμ-αά-τωρ ᾿81-ϑυθάποτχ,, [μαἰ. αοηι--ἔμ58 αοπι-ὅ- 

ἑογ. 81. ναρι-ἴ-ἰα- ατ. ἐμ-ε-τόςς Τ,αἱ. τοηηοἶμ.8. ᾿σοτηϊοα᾽, 

5Κν. 7αηεϊ-ἰάγ- Οὐ. γεν-ε-τήρ γενεέττωρ 1,αἰ. σοη-ὶ-ῖον Ὅο- 

ποίίοτ᾽, [.8ὲ. φθη-6-ἰγῖχ. Ἰιαῖ, ηιογ--ἰγ-ῦμ-8 ον -6- ἐγ, πιοῖ-ἐ-ἰοΥ 

πιοῖ-6-ἔγτηα. 

Ξκν. ὁλμαγ-ἐ-ἰγατηι τη, ἰδὲ τὶ ἢ τ ΠΟΝ Ομ6 οδιτίθδ᾽ (ἔγ. 

δμαγ- ὍΔΙΤΥ, Ὀθ41᾽), α΄. φέρ-ε-τρο-ν 'Ὅϊον, ᾿{{τοτ᾿, 1μαἱ. ργαθ- ἐγ- 

ἐκοιίι-α ὉΠ οτπρ-ουρ (48 ᾿πρ]οπιοπί, ἰο ὈΘΔΓΡ βοηθοί ῖηρ Ὀθίοτο 
006 86]. βΚγ. αγ-ἐ-ἔγα- 8 ατ᾽ (ορ. αν-ἰ-άγ- τοσοῦ, αν. ἐρ-ἕ-της 

Ἐρ-ἔ-τρ-ειαὺ), κμαη- -ἰγα-ηι μόνο). ΟΟἿν. οορδὶ οσθηθὶ ΟΣ, γϑ θ᾽ ΞΞΞ- 
Οἰγμγ. οοποίΐ ἔν. Ἔξοη-θ-ἰἰ0- ἢ} 8οδὶ ᾿δίουυ,, ὑἰαΐηρθ᾽ -- - ΟὙμαΓ. 
ομισοαϊ ἔν. "ϑοβμεο.ἐἴο- τη (Ογταγ. οἰισοαϊ ἔν. ᾿ϑμοίϊ, ορ. 88.115. 518) 
ἔν, τί. 86η- 8 Υ᾽, Ο.ἴν. δ [του ρἢ οοιμροπμϑδίίοη ἰοηριποπίηρ (ὃ 518): 

ΟΡ. Ζιίιημηον Κοὶὶ. βέυά, 1 7. 142 ἔ,, Ὑπυγηθύβϑοη ον. Οὐοϊί. 

ΥἹΙ 824 ἢ. 
ατ. ἄν-ἐ-μο-ς 'πὶπά᾽, [,αἱ. απ-ἰ-πῖι-8, ορ. 5ὅΚν. 8. 88. ἀπ-ἐ-ἰ 

Ὀγθαίθθθ, βαρϑβ. Κ5κνρ. 2άμ-ῖ-πιαη- ᾿Ὀἰγι σαγ- -άη- οχίθηϊ, 

ἀϊδίαποοθ. ατ. τερ-ἄ-μων ᾿θαοοτῖηρ, βοῦς ὈΥ ὈΟΙ ηρ᾽ ἀ-τέρ-α-τ μν- 

ο-ς Ἱπάϊοβεῖ 16, Βαγά᾽, τελ-α-μών Θδουϊάοτν-Ὀ6 1, [1,6ὲ. γεφεῖ- δ, 

ποη-τηιοη μη, οοἰ-μεηιοη, οοἰ-μπτα. ΟἾτ. απ, ἀαί. απηιαΐῃ, 

800} (ορ. [μ6ὲ. απέηια), πιοῆηιο, ἀαί. πιοηηιαὶῃ 86 π80 (ρτίπι. ἔ. 
Ἐμι0η.-9-16}.-). 

ΒΚν. ἀγαυΐξ- ὙΔῊ ταθαῖ᾿, ΟὟ. κρέας, ορῇ. ἤγγοιθ8-: ϑκγ. ὁδοῖξ- 
'Βατιθ᾽, Θ΄. γῆρας 'ο18ἃ ἀρο΄. 

Βκυ. ἐαπ- νάηις 1. 85. ἴαΐ. δοὲ. ἔγ, ἐαῃ- ᾿δίγοίοιι, οχέθηά᾽, 
οδα-ἐὀ νάνι ἴτ. οἱά- ᾿κπον᾽, σαγίες -ὅψξ 1. 85. αἰ. τιϊά. ἔν. σανί- 

Ἑαγη,. ἀυξα-ἐ-δαηι 1. 85. δου. ἔν. οἱά- (ὁρ. α͵ϑὸ υδά-ἐ-ἔμηι ἰπΐ., οδά- 

ἐπίαγ- ἹἘπονγοτ), ἀψαδβεί-ὅαηι ἔτ. ψᾶ- 'σο. τ΄. ἔαϊ. τεν- τω τενῶ 

(τεένω Ἱ δἐτοίο᾽}, κρεμι-άτ- κρεμώ ἔν. [6 γοῦθαὶ βέθτῃ χρεμα- δηρ 

ς  αϑδθωι 



8 110--111. Ῥεγίαι, πὰρ. γοποῖ οοπέγδοίίοι. 10 

0} (ορ. κρεμι-ἀ-θρᾶ 'ὰ Ὀαδκοὲ ἐο Βδαηρ ἐμίπρδ ὑΡ 1η᾽), Ηοπι. ὀμοῦμαι 

[τ, ὀμ-ὅότομαι ἔν. (06 γογῦΑ] 8[. ὁμι-ο- 'ϑυσθαγ᾽ (6ρ. ὁμ-ό-της ᾿ϑΘαΓοτ᾽). 

ΡΙυβφυδιιρῆ. ἠδ-ετα, ορὲ. Ρῇ. εἰδ-ε-ητν, ορέ. δοὺ. δείξ-εσιαν. 1,8ΐ. 
[πἰ. νἴ. υτά-6-τῦ (Ξ-ΞΞ τ. εἰδεέτω) ἀϊα-6-γῦ, οοῃὶ. ρμῇ. υἱά-ὁ-γἸηνμ8 

(Ξ- σι. εἰδ΄-ε-ἴμεν) ατα-ὁογῖιμδ. Ἠρθτθ ρουθδρα ὈΘ]οῦς δἷ8βοὸ (ἢ 

ϑ:4ν. δ0ῦ. ἴῃ -ο-οὐΐϊί, 6. 5. 1. 88. "68-0-οἰμἶἥ, 2. Ὁ]. "68-0-816 ἔγοτα 

μδᾳ Ἵ σΑΓΓΥ,. 
Ῥγοβ. ὅ5Κυ. υάφνι-ἰ- ιν Ἵ σου, γδα-Ἰηὐ Ἱ Ἰαηθηί, σθθρ᾽. 

σ᾽, χρέμ-α-μαι Ἱ δδηρ᾽; ἐμέω ἹἽ νοπιῖξ᾽ ἴθ ΡῬγΟΌΔΌΪΥ 8 ἐγδῃθ- 

[οὐτηδέϊοη οὗ ἤξεμ-ε-με τ 51. υάηι-ϊ-ηι, Τα, υογι-ἶ-8, τὈοηι- τί 

(εΡ. ὅΚτν. νάπι-ἱ-δὲ, ϑαπιτῖτἐϊ) ΤῊΔῪ Ὀ6 ἔογπιθ οὗ (8 01488, Ὑ ΒΊΟΝ, 

δοίηρ δϑϑοοϊδίϑα στ ἰοσὶδ ἰθσίί ἀπ ἴμ6 110, γᾶ ἐμ οδυθθ οὗ 

ἐ8οῖγ ρϑβϑίηρ ἰπίο (ἢ6 δ- οΟὨ ραίοη; ΠΘΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪ ὈΘΙΟΠρΒ αἶδο 

οοἰ-μεημ:8 (8- ΜΡ1μ8 ἃ ὩΘῊῪ ἔογιηδίίομ, αἴνου σῇ ϊοῆ 1. βρ. 8-:4- 1). 

Ιξ αθὸ 860Π1|8 ΠΘΟθδΒΔΙΥ ἰὸ δβϑϑιηθ Ἱπᾶρ. 9 ἰῃ οογίδίὶ 

Ποχίοῃδὶ 890114Ὁ]08ὅ. Νοιῃ. δοὺ. ἢ]. ηθυΐί. ὅ51κν. δλάγαμπέ-ϊ ΟΥ. 

φέροντ-α --Ξ Ἰηάρ. ὐδόγοπί-9, Ῥαγί. Ῥγϑϑ. ἔγ. τί. δ΄λονυ- ᾿ὑθατ᾿; ορ. 
ὁ ἴδ6 ΟΥΠΘΡ Βαπᾶὰ σοὺ. ὅν. ὦνιδα, αν. νύμφα, ΟΟΙΒυ]ρ. ξόπο 

γΣ [πὰρ -α 88 98. 94. Ατὸ {16 ΡΘΥΒΟΠΔ] οηάϊηρθ ὅἴκγ. -ταλὶ 

ἀπὰ Οτ. -μεθὰα (1. Ρ]. ἱπιρῇ. τπῃη!ᾶ. ΞΚν. ἀδαγα-πιαλί, ΟΥ. ἐφερό- 
μεθα)ὺ ἐο Ὀ6 ἐτδοϑᾶ Ὀδοὶς ἔο δὴ [πάᾶρ. ὅ-»ιοαΐο 

ον] οοηίγδοίϊοη ἢ ἐμ6 ἱπάρ. ρῥσυὶ πὶ ἐἶνο ροτγίοά. 

8 111. Τῇ [πᾶρ. Ἰοπρ σόονγο]ὶβ δηὰ ζ- δηὰ φ-ἀἱρῃίμοη,β, 

ὙΠ066 ΓΟΡῸΪΡ τοργοϑθηίδίϊοη ἰῃ ἰμθ ἱπάϊνίἀυαϊ Ὀταποῖθθ οὔ 

ἰδηρυαροθ [88 Ὀθθῃ Θχ ἰδ ἰοα ἰῃ 88 28---108, σοῦ ποί, 88 ἸΔῪ 

ὙΠ} ΡΓΟΌΔΌΣΙΥ 6 δβϑιιπηθα ἔγοπι 8η οἰγτηοίορίοαὶ πα  γ818 οὗ 

ὙΟΓα-[ΟΓΠῚ8, ΟΥΡῚ ΠΑΙ͂ ἸΠΟΠΟΒΥ]]ΔΌΪο, Ὀὰΐ ἤγϑέ Ὀθοᾶπηθ 80 ὈΥ 60ῃ- 

ἰγβοοῃ. 
Βοπι. ΑΒ τοβαγὰβ ἔμὸ ρυΐξίίηρ ἄονη οὗ ργθο ἰδίοτίο ἴὉΓπὶ8 ψὸ [Ὁ]1ΟῈῪ 

ἰἷ ῥυἹηςοῖρο: ΠΟΤ ΌΥ ΘηΔΙγδὶθ ἃ ἤογι οδη ὃὈ0 ἀορἀυοθα 88 Ὀθὶπρ οτἰ κα} 
ἀἰδαυ]]θὶο, δηἃ 411 Ἰαηχυδροβ ΘΟΠΟΌΓΓΘΠΕΙΥ Οχδὶἷξ ἰξ 88 ἸῃοΟπΟΘΥ ]ΔὈΐο, τΘ 

τοκαζὰ ἐπο οοπίγδοιίοι 88 παυϊηρ ΔΙΓΟΘΟΥ ἰδκθη ὉΪ8Δ00 ἰπῃ ἔθ ῥγίπι. πὰρ. 
Ῥοτίοά, 6. ζ. ἐμο μὲ. βίοι ξά- (τί. εἂ- 'ϑαι,, [μαἱ. δ4-ἰνμδ οο.) νίοι, δὐξον 

ἐδ διδίοδυ οὗὁ ρογίϑος βίϑιῃ: ἔοσπλθ πτοδθ τοοὶ Ὀθκίηβ πὶ ἃ οοῃηδοπδπί, ἰ8 

ἴο 6 τοδβοΟϊνυϑὰ ἱπέο δὴ οἷάοσ ἐ-“6- "). 

1) δϑίηοϑ ἰξ ἰ6 ΠΘΥΘ ΟὨΪΥ 8 ὐυθδέϊοη οὗ ἰΠ0 ογπιδιϊυθε γρο ἱπ ζϑοποταὶ, 
ἴς 16. ἱπιπιαΐοτίαὶ πϑοίθον (πἷθ ὙΘΟΥ ΘΧΔΙΡ]6 Ὀθίοησε ἰο ἰΠ6 οἷάθϑί οἵ [8 

ῬΌΝΩΝ 



106 Ῥείη. πάρ. σόοντθ] οοηγδοίίοῃ. 8 111-:-112.Ψ 
ὠσαιαπαιαι"....» “--“-“ἱἍ 

Οὔβοσυο ἔυγίμοῦ: πΏΘῺ 8ὴ ἰδοϊαἰθα ἔογπι ἴῃ ἃ βΒ' 610 ἰδηρῦύδρο Ῥυθϑοὴ β 

ἔντο γὙΟὙ76}8 ἀἰ ΘΟ οοτηρ ἰπ οοπίδος νὴ ἢ Θ8 0} οὐδοῦ (Ὁ ΠΟΙΈΒΟΥ δνιδίη 
ἔγτουι ἴπ6 τηθοίϊης ἰοζοίμοῦ οΟὗὁὨ ΝΟ βίθῃιβ ΟΥ̓ ΜΟΓΙΒ, ΠΟΥ ἀθθ ἰοὸ {π6 οἰϊβίοη 

οὗ ἃ οομβοηδηΐαὶ θ]θτηθηΐ Ὑ}}10}) ΟΥ̓ ΊΏΔΗΥ βίοοα Ὀοέθθη ἐμ Ὑ 768), οὗ 

ὙἘΟῺ ἰμ0 γθὲ 18 8ὴ α-) 65) ΟΥ 0- ΥΟΤΟΙ, ἰὐ 18 ΠΟΥ͂ΘΡ, 80 ἴδ 88 ὁδὴ Ὀ6 Β6Θῃ, 

Ἐπ τοχῦϊαν οοπεϊηυδίίοη οὗ 8 σῖτα. ἱπᾶρ. ἔογπι σι πποοηίτϑοίθαὰ γὙΟΥΤ6]8, 
θυΐ ΔἸ ΑΥΒ 8 ΠΟῪ ουπιδίοη. Ηθγθ ὈΘ]οηρ, 6. Κ. ἔπ 6 Βοπιοτῖο οοπ]υποέϊνθ 

ἴογιωβ θήομεν,) παρστήετον οἷο. δηὰ Οοίῃ. 1. Βῷ. ρΡὲ, αἰάμί (άμκαη Ἴο αἀὰ, 
δυκιηθη ,). Οὐ. 680 ὶ 000. 

ΤῊ [Ὁ] ηρ ἀγΘ ΘΧΔΙΏΡ]68 οὗ [Ὀττὴ8 6 ἢ ὈΘΟΔΙΏΘ ΠΊΟΠΟ- 

ΒΥΠΠΔΌΪΟ ἰὰ (π6 Ιπᾶρ΄. Ρῥγίπι. ρογϊοὰᾶ. ΤΏΉΘΥ, οὗὨἨ οοιγβθ, 811 τϑϑί 
ὍΡΟΙ ΟἰΥΠΟ]ΟΡ 108] ΔΏΔΙΥ868 ΟΠΪΥ͂ δηὰ {μον Ὠγρούμοίϊοαὶ ομρβοίοῦ 

Βῃου]ὰ ποὺ ὉΘ6 τηϊδίδ κοη, 

8 112, 1. Οοπίτδοίϊοη οὗἁ ἀ-, 6-5,) Ο-.ὙΟΨ6]8 ὙΣῈΠ ἀ-, 6-, 

Ο-ΥΟ6]8. 

ΤῊΘ ῥγοάποί οὗἨ [86 οοπύγϑοι!οη ΒΘ ΘΥΘΥΥΎΠΘΙΟ ὦ, ὅδ, ΟΥ̓ ὅ. 

ὙΠοὴ {ῃ6 ὑνόο γον) 6]8 αἸογοα ἴῃ αυδ]ν, (6 ῥγοάυοί τορσυϊαίοά 

8617 αὐΐος {ὴ9 χυϑιν οὗ ἴη0 βτβὲ. Ονρ. Οβιβοην Μοόυρῃ. πὲ. 1Π 

118 δ΄, Ζυν αθβοι. ἃ. Ῥογῖ. 128 Εἴ, Βγϑίλοῦ ἰῃ Ῥαυ]-Βγδῦηθ 8 

Βοιῖίν. ΧΙ 264 Εἰ 

8 118, 1. ἃ ΑΓ086 ΤΓΟΙΩ: 

ἄτα. καί. 85. ἔϑτῃ. Ῥοξμαὶ ἔν. "οὐματαὶ οὐ "οζμα-αὐ (Ῥεξμα 

Ἰηδῖο᾽: Βκγ, ἀδυᾶ, Τ,αἰ. ὀφια): ϑΚν. Ὑοά. -αἱ, αν. -α, Ο.1,ἱ. «α, 

Θοίῃ. -{ΐ, ΟΟΙΒΒαὶρ. -ὅ. Ιηθὲν. 85. ἔοπι. ποζμᾶ ἔν. "οζμᾶ-α οἵ 

ποῦμα-α: 8Κν. Υὰ, «ἃ, ὅτ. -ἃ (Αἰ. δημοσίᾶ, πῇ, Ἰοη. κρυφῇ), [μἈ1. 
«α ([»βίγα). 

ἃ τ. Νοπι. μ}]. ἔοπι. "οΐμνᾶβ ἔν. "οΐγμα.ο8: 8Β.κν. -ἅ86, Ὁτρῦτ. 

Οβο. -ἅ8, Οοίἢ. -ὅ5, 111}. -ὅ8. ΟὐὈπ]αποίνα βέθπιβ ἴῃ - ὥ- ἔτ. -ἄ--, 

Θ. ἃ. ᾿δίᾶ- ἴτ. Ἰβίατ:6- (τί. 8ἰἃ- ᾿εἰαῃά,), 6. γ. 5ν. 8. 85. δοί. 
δίμάϊ,, αν. Ατοδᾶ, 8. βρ. πιὰ, ἵστᾶτοι. 

ἃ ἘΟ. ΟὐὈΠ]υΠοῦγΘ βίθιηβ ἴῃ -ἄ- ἵγ. -ὅτσο-, 6. 5. 8Κνυ. γοά. 

1. »ὶ]. γωπάηια (1. 85. ἱἸπά. ψι-"άς-η Ἵ Ὀϊπά ἐο᾽), α΄. ον. δύ-νᾶ-μαι 

(Αἰ. δύνωμαι ἴθ. ἃ ΠΘῪ ἐογτηδίϊοη). 

Κιπὰ, διὰ βοοογάϊηρὶγ 8 ἀἰββυ)ἷο 6-6- 88 ργθϑάθοθββοῃ; οἵ δά- Ὅτῶ8 
ΟΠ606 ΓΘΑΙῚΥ ΒΡΟΚΘΩ, ΟΥ πΒοίμον δη- βγβὲ τοϑὰθ ἰΐβ δρρϑβδζϑηοθ δος ἐδ 
ἑοσιαϊηδίϊοι οὗ ἐπ 9 Ῥγοοθββ οὗ οοπίγδοιίίΐοη δῃηὰ οὐ οοταΐηρς ἰπὶοὸ οχίβίθῃοθ 
ἴοοῖκ ἰἰβ ὃ δὐΐοῦ [9 ΘΏΔΙΟΔῪ οὗ οἴμον ροσγίθος βίθιῃηβ. 



8 113---115. Ῥείπι. πὰρ. νόονθ] οοπίγδοιϊοη, 101 

Βο. ΤῈ [πᾶρ. ποι. 806. ρ]. ποαΐ, ᾿7μφᾶ (ΒΚτ. Υοά. ψεσᾶά, 1,αἱ. 
ἡια) ἴτ. ϑίθτα "7μ40- Ῥγοδθηΐβ αἰ βου] θ8. Πὗ α (οΥ ἅ) 88 [ἢ 0886 Βυΐῆχ: 
ΝῊ ποί “"ιαό οΥ ὅμαν 1 Οδιμοῦδ ἰ8 τῖσαὶ (Ζαν Θοβοῖ. ἀ. Ῥογέ. 128 1) 

ἰδὲ 6 φῥγοάυοί οὗ οοῃίτδοϊοη ΟἸΪΥ͂ δϑβυτηθὰ (Π 6 4081} οὗὨ (6 ἔγϑί γοττοὶ, 

πρθη ἐδ δοοοπᾶ ἀϊὰ ποΐ οοπίδίη ὑπ6 οἰϊοῦ δοοϑηὶ οὗ 6 πογὰ, ὁη6 ταἰχπὶ 

ἐλϊπκ οὗἨ δὰ οἱάον δ7μ40-ἀ οὐ 7μ4ε-4 (τοδΒρθο. -ἄ). Βαὲΐ ἰξ ἰδ ΘαΌΔΙΙΥ ΡοΒββί]6 
ἐμαὶ πὰρ. ὔμᾳά ἴδ ἴο θῸ Ἰοοκοὰ ἀρὸπ δβ "7νᾳ-ἅ, ἱ. 6. ἔμ βέϑιι ἐοτγτηΐῃρ' 
Βυχ δ ἀγορρϑὰ Ὀθίοσο ἐπ οαδθ οπάϊηρ ((οπ]ο89 ἐἰοίδευξο, ᾿ᾳπδοσθηίοά 
πρὸς σίρὰο᾽ 8 311). 

8 14, 2. δ ΔΓΟΒ6Θ ἔτοτ: 

6ξα. Ῥεατγίδος βίϑιῃ "δ- ἴγ. ᾿6-α- (ἴτ. τί, α- ᾿άγινα, 1684}: 
Ἰ. γνὶ. 1αἱ. δρεῖημιβ βκν. ἄ)7εϊθιά. Ἰπδίῦ. βᾳ. οὗ -ο-βίθιηβ, 6. δ. 

ἧξ ἔτ. βίθτῃ "4φο- Ὑο᾽, τ. 1,6οοη. πή-ποχα ᾿υϑαυδηι ΟΥΎ ὉΠαυδπΝ,, 

Θο. λυδ: Β5ΚΥ. 1πδίγ. ἴῃ -ὦ οδῇ ΘΑΌΔΙΪΥ 88 Ὑ16}1} 6 ρ]Δοοα Πδτὸ 

88 (0 {Π6 ΌΤΙ ἴῃ πάρ. - ἔτ. -ο-α. (8. 115). 

ὅτ. Ῥοτγίοθοϊ βέϑθιῃη "Ζάώ- ἔν. "6-οἀ- (τὶ. ὁ4- 'οα(}: 1,Αΐ. 1. γ]. 

ἐάί8, αοἰς. 1. 0]. δέεμηι, Τὐϊἢ. ρατγί. τοᾶϑο. ὅά- 98 ἔϑιῃ. ὅά-ι8-, 

ΟΒαϊς. ραγέ. πιδ8ο. 7)αἀ- ἴθι. 7. ἀ- δὲ, ΒΚ. 1. 0]. φατἐριά, αν. 
Ῥατί. ἐδ᾽ηδ-ως ἴον οἷον ᾿ηδιώς. ΟὈΠ]ΌΠΟΙ͂ΤΘ βίθιηβ ἴῃ -ὅ- ἔγ, -ὅ-6-, 

᾿(λδ- ἔν. "ἀλδ-6- (τὶ. ἀἢιΖ- 'ῬΙ6ο6᾽), 6. α. 5Κν. γοά. 8. 86. ἀλάξὲ, ρτῖπι. 

ον, ᾿θῆτι. 1. 85. ᾿ηρῦ. ᾿όθτην 'ὀγατα ἔν. ἐό-οδ-ὴμ (τί. 68- 6880): 
Βκν. ἄ9-αηι, ατν. Ηοπι. ἦα, Αἰΐ. ἡ. 

8 0. Οὐοπηϊαποίίνθ δβίθιηβ ἷἱπ -ὅ- ἔγ. -ὅ-0., "αδδ- ἴν. “αἀξ.ο-, 

αν. Μρβϑϑῃ. προ-τέθηντι, 5Κν. γεοά. Ῥαπάηίει. 

8 116. 8. ὅ ΔΤΟ086 ἔγοιτῃ: 
οἷα. αὶ. 85. πιᾶ86. "εζμσὲ ἔν. "οξμο-αἱ (᾿οἰοιρο-8 ἬἜΟΥΒΘ᾽ τ 

ϑκν. ἀέρα-8, 1ιαἰ. ἐᾳμο-8): ΑΥ. -αἱ, ατ. -ω, 1,Αἱ. -ὅ, Οδο. -αἱ. 
[πρέτὶ βρ. οὗἩ [80 Β8116 01488 οὗὨ βύθιῃηβ ἰῃ - ἔτ. -ο-α: ἴ,Αἱ. -ο (πιοάο, 
ο0), ΘΓ. -ω (βἶποθ ἃ υμδοῦ οὗ δάνουθθ ἱπ “-ὠ -ω-ς 816. ῬτοῦΔΟΪν 

ἰπσίγατηοπέα]8, ποὲ δ] ϊνθθ), ΟΡ. -ἰς (οδίδι, ἔτ. οδἷδ “οοτηγαάθ᾽ ), 

ΟΗΟ. -ὦ, 116. «ἃ (φογὰ ἔν. "σονγᾶ, δ σεγᾶ΄-.7.. Βονγβ, 8. ὃ 664, 
8); ἐπ6 5Κγ. ἰπϑίσα ηθῃέβ}8 ἴῃ -ὦ οδἢ ΘΑᾺΔΙ]Υ 88 γ}6}1 ὈΘΙΟΏρ' ὮΘΓΘ 

88 ἰὸ [ῃ6 ἴοτιῃ ἴῃ ἱπᾶρ. -ὅ ἔν. -οα (δ 114). 
ὅ- ὁ. Νοτη. Ρ]. "οξμῦϑ ἔν. "οἶμο-686: Βκν. -6, Τὐτηῦν. Οθο. -ὅϑ8, 

Θοιδ. -ὅ5, ΟἾτ. τοῦ. ρ]. α ἥγω Ὁ υἱγῖ᾽ ἔγ. "μέγῦε (8. 90). Οοπ)αποῦνθ 

δέρτηθ ἴῃ -ὅ- ἔν. -ῦὅ:ο-, "ἀδ- ἔν. "4ὅ-6- (τ, ἀδ- 'εἰγ6}, 6. 8. ὅτ. 
γε. 8. ες. ἀαϊέ, ῥα. αν. "δῶτι. 8. 85. ἱπᾶϊο. γῇ. οἵ τοοῖβ ἴῃ 

Ἰδνσ 
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--..ὄ.ἕὕ-ςς..- 

-δ, 6. ζ. δ8Κν. γ7οά. ἀααά ᾿ἀεοάϊ᾿ ἔν. πὰρ. ᾿αϑι δ ἔν. "ἀε-αὅ-6, οι. 

δαΐδδ ᾿δουϊ" ἔου σϑριϊαν ᾿ϑαΐίδα (8 6θ0, 2) ἔν. πὰρ. 8686 ἔν. 86-86-6 
ἔτοιῃ τί. 8ὅ- (8ο ν᾽, 

οἷο. θη. φὶ. "“εὐμῦνι ἔν. Ῥοξμοτονι: Ατ. -ἄηι, α΄. τῶν, 
1. -μι, ΟΗΟ6. -ο, 1}. «ἃ. 

01 αἢ (1. 6. ἢ οὐπησέ 6 ἀοίονιηϊ θὰ ὙμούμοΡ {86 βοοοηάᾶ 

γ0 6] γὰ8 α, 6 οὗ 0). ΑΌ]. 80. "εζμσα ἔτ. Ῥοΐδμο-αὰ : Οτ. τῳ 

(Πμοογ, Οτθέ. ὦ Τωοοῦ. ὅπω 'χπᾶ6᾽), 1,8. -δα 1). [Ιηβέν. ρ]. "εἶμσὶβ 
ἔν. τοζμο-α")8: δεν, -αἱξ, α΄. τοῖς (8 611), [.α(. τ-οο8 -ἴ8 (8 612), 

11. -αἷϑ (8 615). 1. 88. ΡΓ68. δοί. δόμεν (ασ. φέρω, μα. ξεν) 

ἔν, Ἐὀμογο-αὐ: ΑΥ΄ «ἃ, Ον. τω, μα. -«ὅ, ΟΟτ. τῷ (το γαϊαϊι Ἵ βροακ᾽), 

αοίἢ. -α, 118. «ἃ (ϑεζὰ ἹῈ ταγη᾽ ἔν, "βοῶ, ορ. (86 τοῆ. 8ικᾶ - 8 Ἱ 
ἴαΓη ΠΥΒΟ Ι΄, ὃ 664, 8. Τῇ ποπλ. δοὺ. ἀι. οὗ ο-ϑίθιηβ ἴῃ -ὔφέ 

ῬΟΥΒΆΡ8 4180 Ὀθίοης ἤθτο (ἤθποθ -ὅ Ὀοΐοτο οοῃϑοηδηΐβ ἱπ ὈΥΙΠΙ. 

Ιυᾶρ. 8 θ45, 1), ὁ. 5. Τάμδιε: 81κν. ἀυάιξ ΟΟἾἿν. ἄαπ ἀὖ ἵἵπο᾽ (δ 85). 

8 116. 11. Οοπίνδοίίοη οὗ α-, 65, Ο-Ὑ 0 6}8 ΜΊΓἢ ἐ- δπα 

{-Υ 768. 

δὲ ἵν. ὁ -ἰ, οἱ ἴτ. οἴ. Ἰμοο6. 88. οὗ ο-ϑίθπι8 ὈΔΡΠΥ͂ ἴῃ -Ἔξ, 

σε. -εὐ, Ο8ο. -οἵ, ΡΑΣΟΥ ἴῃ -οἱ, ὅτ. -οι, ΟΗ6. -ὁ ΟΙΒυὶρ. -ὅὄ (οοπ- 

ΡΆΓΘ ΒΟΎΘΥΘΡ ὃ 84 ταη. 8). 

ϑὶ7) οἱ ἔτ. ὁ Ἐἴ,) οἵ. αἰ ἴοτιῃ οὗ {π6 ορί. οὗ τοοίϑ 1π 

«ὦ, -ὃ, -ὅ, "“δἰοἱ- ἴν. "8ἰ9-ἴ- (τί. 8ἰἅ- ᾿δἰιαῃα): Ὅτ. σταῖμεν, ϑ81κτ. 

Ἐϑέλξηια, Ἰηϑίοδα οὗ ψὨΊΟὴ 8ἰλδόψᾶηια 8 ἰοτιηθᾶ δέου ΔΏΔΙΟΘῪΎ 

οὗ {86 86. δέμδψαηι (ἴοΥ τορυϊαν ᾿ϑίμαγάηι). “αλοὶ- ἔν. "ἀλο-"- (τί. 

αμνδ- ῬΙΔ060): α΄. θεῖμεν ἱπϑίθδἃ οὗ ἔθαιμεν (ορ. 8 1090.), ὅ5Κτ. 

αἀμδυάνια ἰπβίοαὰ οἵ ἔάλϊμδηια οἴου (Π6 860. ἀλέψαηι. “αἀοὶ- ἴτοτα 
Ἐά49-ἴ- (τί. αἀδ- ᾿'σῖνο᾽) : αν. δοῖμιεεν ἰηβίθαά οὗ ἔδαιμεν (6ρ. ἴοα. οἱξ.) 

ϑκν. ἀξνάηπια ἰπϑιθδα οὗἉ "άδηνα αἴϊξονυ (16 85. ἀξψᾶμι. Ον. ὃ 109 ἃ. 

Ορέ. ἔθηβθβθ ὑὰΐῃ (πθτηδίϊο γονοὶ, 6. ρ. Ῥδῆογοὶ- ἴτ. ἐδλεγο-ῖ- (τί. 
δδονγ- ᾿Ὅθαγ᾽): Βκν. ὁδάγδξ, αν. φέροις δοἰα. 

1) ΚΒικν. »ηιἀ-α, ἰυά-α, αδηιά-α φοτυιὶϊξ [6 δϑϑυπιρίίου ἐμπαὲ ἰπ ἴδθ 8]. 
δᾶ. -“α"α ἀπὰ -α δἰοοὰ δοϑίάθ δαοῖβ οΟὗμποῦ ἴῃ (0 88Π16 ἸΏΔΏΠΟΥ 88 -ὅ8δ, -δ 
δπὰ «8 ἴῃ ἐπ ρθη. 8ᾷ. [ἰνπ. οἷζξο δηά δ8]αν. υἱκα 'πο) θ᾽, πῆοβθθ ϑηβ της 
ἴθ ἔο ὃ0Ὀ6 ὑγδοθὰ Ὀδοὶς (0 δὴ οτἷξ. ἴοτπι πὶ ἢ ἃ οἡ δοοουμπὶ οὗ ἷἱ{. ὅ (8 108), 

ΟΆΠ ΟἿΪΥ δίωπά ἱπ δὴ ἱπάϊγοοι γοϊδέϊοη ἰὸ [,8[. «δὰ δὰ ΟὟ. τω; ΠΟΥ δτὸ 
ἃ ῬτΟ θαι ΟὗὨ 8 δἰ πιῖ]δς πδίυγο 88 πὰρ. π)μφά αρα᾽ (8 118 τοι). 

ΝΟΣ 



8 116-111. ΤῊΟ γον6 18 ἡ δῃὰ μ. 109 

ΕὸνΡ α΄. γνοι- ἱπ ἐμ Ορέ. γνοῖμεν (ἰπᾶϊο6. ὄγνων ἔγνωμεν), 

πΉΟἢ ροθθ Ὁδοῖς ἰο ἔγνως) 8. ῥγίηι Ἱπᾶρ΄. ἔογτα ἔδηδὶ- ἔν. πϑηδ.τ. 

πιῦδί ΔρΡΡΑΓΘΗΣΪΥ ὃθ δβϑιπηθα. [}ἢὼ ᾿ἴκθ ΙΩΘΏΠΘΙ 8180 Ὁ. Οἵ. 
πλεῖστοςς Ο.106]. Ποβίογ (ἔν. "Πεῖθιγ) ποῖγα δὰ Ἰπᾶρ. ἤρὶξὶδ- ἔν. 

"»ἰδῖ8-. 860 88 611. 614. 

Β. ΤῊΕΒΕ ΟΜ ΕΙ,)Β ΑΒ ΟΟΝΒΟΝΑΝΈΤΞ. 

8 1171. ΟΥ̓ (Π0 γ ο 6 18 δϑου θα ἰὸ ἔπ ργΐπη. Ἰδηρυδρθ (Π6ΓΘ 

ΘΓ ἐτο, ὁ δηα “4, ΜΘ ΘΓ ΘΙΩρΡ] ογοα οΐἢ 88 βοηϑηΐδ (, μ) 

Διὰ 848 οοῃβοηδηίβ (ἐ, "). 

Ιεὲ ἴθ ποῖ Ῥοβϑὶ Ὁ]6 ἴῃ ΘΥΟΓΎ 0886 ἴ0 ΟΥ̓ΔῪ 8. ΒΠΔΥΡ [1π0 ὈΘΕΘΘΩ 

πὰρ. ὦ, τ δῃᾺ (6 παρ. ϑργδηίβ 7, ὑ. (δδ 584. 598). 

ἦν Ἢ 68 ΘΥΘΥΥΜΒΟΙΟ Ὁ6 δδδιπιοα 1 οοΥίδΙ πΥ, ὙΠΘΓΘ {Π6Ὺ 

ΟΟΥΓΟΒΡΟΙἃ (0 8ῃ ὁ δῃὰ ἡ οὗ ΟΥΟΥ ἔοσιηβ οὗ ἐπθ βᾶ:ὴ6 ἔουτη- 

δγδίθιη, ΟΥ δίβῃα ἱπ δϑϊδυΐ σγοϊδομ ἰο ἡ δηὰ μ. 8. Ρ]. ἤζηϊὲ 

(κι. γν-ἀμέδ Ὀθοϊάο 2. ἢ]. “ἰό (ΒΚν. ἐέμά) ἔν. τί. δὲ» 'ρο᾽. 8. ρ]. 
δγεημεηϊ (Β κυ. οἱρηυ-άμἐ}) Ὀθδ᾽ἀ9 2. 0]. "σί-πμεό (ΒΚγ. οποία) 

ἔτ, τί, φεῖ- ἴο 8βοὲ ἰῃ τόνδ. Νοιῃῖηαὶ δυῆχ -10- Ὀθθ146 -ἰ()ο-, 88 

“πεάλίο- (ΒΚν. »ιάαϊνψα-8 Οτ. Ηοπι. μέσσο-ς ἔν. ἔμεθιο-ς τηθαϊ8)) 

ὑεδιάθ ᾿ροίγι(.)0ο-8 (ΒΙκν. ρέγίψα-8 αγ. πάτριο-ς ῬῬαίγίυ8). ᾿ώμό 

ἵπνο (Βκν. υοὰ. ἀνά, ΟΥ. δ(β)ώ- δεκα)ὺ Ὀοδίάο Ῥαμ(μό (Β|κν. γοά. 

ὠμοά, ατ. δύω). Νοχι. Ρ]. ᾿έγεῖ"ε8β ᾿γοθ᾽ (βκν. ἐγάώψια 8) Ὀθβἀθ 

ἰοο. Ρ!. “ἐγίνδις (ΒΚ. ἐγεφώ). Νοιῖὰ. 85. "αζδιν8 ᾿κγ᾽ (Βικυ. ἀγαύ-ξ, 

αν. Ζεύς) δηᾷ 1οο. 85. "ἀηρὶ (βΒΚυ. αΐν-ί, ατ. Δ4ι:-ἢὃ. ἘΒοοΐὲ ἔοσια 

ἤδμορ- οὐ ἴϑ0ρ- ἴῃ Β5Κν. ϑράρ-"α-8 'δῖὁὁοΡ, ἀγθαχη Ὀθ8146 ὅϑμρ- ἴῃ 

κυ, ρασί. 8μρ-ἰά-8, α΄. ὕπονο-ς. 
ὝΒΟΙΟ ὁὦὶ δῃὰ πὶ 676 τϊβϑίηρ' ἔγομι [πᾶρ΄. Εἰ. 68 ἴῃ ἰΟΥπΙΔ 018 

Μ ΟΣ ῬΓΟΡΟΥΙΥ 8ῃ0 0] παγθ 66 ]ς στδᾶθ, (6 ργο ΔΌΣ 18 [ῸΓ 72, ὃ. 

ΒΕ. ξ. ἴ06 ραγίϊοιρ]οθ 5ΞΚν. ἐψαζέά-8, ατ. σεπτό-ς ΘΧΒΙΟΙ {86 Τί. 
ἔ7γ44-, ποῖ ἐξεβ- (8.60 Ὀδοὶῖς ἔγοτῃ βοπηθίίηρ᾽, Βθηοθ ἴῃ ΟὟ. το 
δ6 ἐἰπιϊά, ἰο Βουοῦν τ Ρίουβ αν70᾽), βἰποθ ἔγοτῃ ἐϊ64- [86 ἔοσαι 

δι ᾳίό8 που]ὰ μανο ἰο ὃ0 οχροοίθᾶ. βῖκγ, ἐξίδ τ. κεῖται ᾿1168᾽ 
ῬΟΥΤΩΪ 8 ἐμ6 δϑϑυτηρίΐοη οὗ ἐμθ τί. ζε7-. Εἰ. σϑ8- οἱοίμθ, ποὲ 
μέ8-, ὁῃ ϑοοουπὶ οὗ βκγ. ρμῇ. ταϊᾷ. ρα-σαδ-2, οἰο. Οὗ. ἃ 801 ἢ 

πῃ ατοοκ ἰηϊεῖαὶ ὦ δπὰ “ ἀδοϊᾶο ψμοίθοῦ τὸ δύο ἰὸ 60 

πὲ 7- ΟΥ ἦγ, 6. ᾧ. ζέω Ἱ βοϑέμο᾽ ἔν. τέ. 768-, ζυγόν ὙΟΚΘ᾽ Γ. 

............. 



110 Ῥυϊπαϊεϊνο [πάρ. ἡ.  111--119. 

τί. 76μ4-, Ὀυΐ ἅγιο-ς 'ΒοΙ γ᾽ ἔν. τὲ. 448-,) ὑμεῖς 'γοΒ᾽ ἔτ, δὲ. δὲ μηϑηιθ- 

(θΚυι. γω-ξηια-). 

ἴῃ ΘΥΘΡΥ͂ οὁ4860 ὝΠΟΓΘ (Π6 Βρὶγϑηίαὶ γα]ὰθ οὗ 89 βουπὰ δῇ 

ποὺ Ὀ6 ἀοίογιμϊποά Ὑ  οογίαϊπίΥ, ΟΥ σὺ στοαί ῬγοΟΌΔὈΙ ΠΥ, τὸ 

γα (Π6 πάρ. οτἷρ. ἔογπιθ ἱπ {Πϊ8 ψοσὶς ὙΠῸ ὦ, τ. 

Ιῃ πιοβὲ Ἱπᾶρ. Ἰδηρυαροθ 2 δηὰ τ, ἰπῃ ἀἸβδυ δ ἷο γσόνγοὶ οοπι- 

ὈΙπδίϊοηβ 88 ἕα, ᾿(α, ὝΘΥΘ ΒΡΟΚΘΗ 88 ρ]1468: ἐζα, μα. ΤὨΪΒ ϑουπᾶ 

τδὲ πᾶν οχἰβίθα 8180 ἴῃ ἐπθ [πᾶρ΄. ἀπ᾿ αυῪ ρου. ὙὟ 6 δϑϑτηθ 

ἰπογοΐοσο 6. 5. Ῥραΐγεῖλο-8 ἀπ Ῥάιμμδ 88 πὸ [παρ οτἱρ. ἴογτηϑ οὗ 

1,Αἱ. ραΐγιιδ, αμ οἷο, Ορ. δ΄'Ά σνοσβ ῬΒοηθε 8 146, Οβἰδο 

ΜίοτΡα. Ὁπί. ΙΥ͂ 898 ΕἸ. ΑἸΔΙορΟυΒΙΥ ἡ πὰ 422 αἷδο Ὀθίοσθ πᾶβαὶ] 

δηᾶ Ἰαυϊὰ ϑοηδηίθ, 6. 5. ᾿ϑίϊἐ τῷ ΟἹ] 8. 9ἱοπέ (βὲμε) ἵν. τί. 68- 

θ᾽, "ἐ-διἰύξ το Βικν. ὠῤγίψαῃ δὰ "ζο- δἰ ερέάϊ τα αν. Ηοπι. 
κεχλίατει ἔτ. τί, ζϊοὶ- ᾿ἰϑαῃ ἀραϊπδ. ὦ δπά τ ἰῃ (μ18 οᾶ86 0 7- 

γΟΒρΡΟΠαθα ἰο {6 γ ἰὴ Ὧ,)8.770- (5Κε. ἐξέγά-8, ατ. Οὐογο. ἐαρό-ς) 

δά ἰο {860 5» ἴῃ δέμητ-- (ΒΙκε. ἑαπύ-ὅ, Ἰμαῖ. ἐθημ-}-8) οἴα., 8. 858. 229, 

4 284, ὃ. 

Ιπάρ΄. 2. 

Ργίη. ἱπάρ. ρογὶοα. 

8 118. [πἰ14] ὁ ΟὨΪΥ͂ ὈΘΙΌΓΟ βοηϑηΐβΌ ῬῬΧΟΠΟΙΉΪΠ8] βέθπι 

ἐμ (᾿ἰμι-8ηι65) ὙἯα, γοβϑ᾽: δἴκῦ ποιῃ. γάψάηι ΑὮ]. ψγμξηιάά, Ατιι. 
76 'γοαῖ, τ. ὑμεῖς ἵγο᾽, Οοίμ. 2μ8 ἵγο,, ῖ0ἢ, 788 ᾿γο. 8ΞκΚε. 
ψά-ἰ 'ποθδβ᾽, Αν. 27ἅγ' ἢ. 'γοατ᾽, αὙυ. ὧρο-ς ἵγθαῖ᾽ ὥρα “ἰπιο᾽, [,8ὲ. 

ἄμωμα ᾿ϑηίγᾶποθ, ἀοοτ᾽, Οοίμ. 78. ἵγοατ᾽, Γἰΐἢ. 276-76. Ἵ τυἱάθ᾽ 
ΟΟΒυϊᾳ. ζαάᾳ Ἱ ἄτῖνο, τἱάθ᾽, 7αγ τὰ. 7ζαγα ἔ, ἱθρείηρ᾽. βκυ, ψόηε 

ἔν, παρ, Ἐξη (8. νη]. οὗἨ Ἐῤῥ-ην Ἱ ροΐ. 
8 119. Ιπἰθγβομαπίαὶ). 1. 85. Ἐμόϊδ: ΒΚτ. σάψ-ἅ-η 

ψραγο᾽, 11. σγ7-ἃ ΟΟΙΒυ]ρ. υἵγᾳ οἱγᾳ (δ 68) Ἱ αγη, πὶπᾶ᾽. Νόσα. 

Ὁ]. ἴῃ -θ, 68 ἔτομη δ,-δίθιηβ, 6. ῷ. Ἤῤγέϊ-ο8 ἸὮγθθ: 5, ἐγάψαϑ, 

τ. τρεῖς ἔν. Ῥτρεί(ε)ες, 1μαἱ. ἐγδ8 ἔν. Ἡγο()68, οἴῃ. ῥγεὶβ ἔν. 

Ἐῤνγι κε (88 61. 660, 1), ΟΙΒυὶρ. ἐγγ7)6 ἐγ (8 68). Οδυθαί. ἴῃ 

«ὀϊῦ, 6. ας. Β5Κε. ἐαγδάψαηιε ἿἹ 16} ἐῃϊγβί, Ἰαπρα θη, 1.αἱ. ἐογγοῦ Ἵ 

ΙΏΔΪΚ6 ΑΥΥ, Ῥᾶγομ᾿, οἷο. ὅδ5,κγ. ϑρμάψα-ἐδ ᾿ἰδογθᾶβθβ, στον, {ϊ1{Ἐ. 
ϑρζγιι Ἱ δὰ δ Ἰθίϑυγθ, ΟΒυὶρ. 8ρὅᾳ Ἱ αν ϑιοοθϑδ. Πιέῃ.. 

»α-ϑίόγιῳ Ἵ Ὀδοοπλθ βοιποί ἰρ᾽, [υδ(. 8έδ, Ο.ΙΓ. -ἕαι ἱατα ἔν. "δία -ἰῦ. 
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Πονδενθ υϑγῦθ 88 5Κγ. ρμγίαηᾶ-γά-η Ἱ Πρ ἔν. ρήἐαπᾶ- '᾿Βσῃῦ, 
ηἰδγα-ψά-ηὐῇ Ἵ ταῖχ᾽ ἔν. ηεϊδγά- ᾿ταϊχοϑᾶ᾽, Οτ. τιμῶ ἔν. "τιμά-εω ἔν. 
(θ)ον.) τιμᾶ δδϑίθοιω,, φιλῶ ἔν. ἔφιλετ-εω ἔν. 8[. φίλε- φίλο- 'αταϊουϑ᾽, 
[π|8. ρᾶβακο-7α ἽἿ πατγαίθ'᾽ ἔγ. ράβαξκα ᾿πατταϊοη,, Ο.Βυ]ρ. ἰφξα-7ᾳ 
Ἱ ἀθοοῖνο᾽ ἔγ. ἑᾳφκα ᾿οταῖθ᾽, οίο. 

Ῥτοϑθηὶ βίθῃ "ηηβε6- ἔτ. τί. ηιθη- : 5, μιάώμψαξξ ᾿Ἰλθϑῃβ᾽, 
1. νηητὼὰ ΟΟΒυΪρ. ημἴη)ᾳ Ἵ (πἰη, ουγνδίνοθ δ8 5Κν. μά" 

γάεδ ᾿οἰτθϑιὴβ ἔγοτη ἔγ. ργίηη. αὐ. "μαάμ-1ά-ἰ Οτ. τεκταίνω ἔν. 

ἐτεχτῃγιω, αοὐμ. σἠέηι)α Ἷ Βῃϊηθ᾽ ἔν. ῥεῖα. αϑγιῃ. Ἐχίϊηιῃ-ὶδ 
(ξ8 228, 2. 225). 

Ῥγοβθηΐ βίθιῃ ἤηη7-ῖ6- ἔτ. τί. τ γ- ᾿ἀϊθ: ΑΥ΄ τιον ψοίῖ, Τιαῖ. 
ΟΡΟΥΓ; ΟΥ. σπαέίρω ἹἽ εἰγαρρία σοηνυ ϑἰγ γ᾽, Γ10ἢ. ὁρί γὼ ΓΞ Ρυ88Ὲ 
ὙΠ (Π6 ἔοοί᾽, ορῖ. "8ργ-16 (88 284, 2. 286). 

ὦ 88 α᾽ϊάο αἴΐονς ἡ, ΕῸΣ οχδιιροθ 860 88 117. 120. 

8 120, Ῥοβίοοπβο:δῃ (8). ϑύθιι ἔογτη8 ᾿αΐδι-, "αλορ-, Ῥάλμ» 

Ὁκγ: 5Κτ. ποι. 85. ἀγαΐᾷ 800. 85. ἀψάμι (ξβ 188) ἱπβίυ. ρ]. 
ἀγώδλίᾷ, α΄ν. Ζεύς ἔτ. ἔδιευς ἔδιης (8 611), Ζῆν (ορ. 8 188), 

[μὲ. Ψοῦ- ἴῃ “ουὶδ Οδβο. [υν-οἱ ὕπιῦν. [υν-τ- 6 ΜΔονὶ ἔν. τα ΐδιρ- 
(δ 65). Βοοὲ ἔογιι δὲ-ὀ ον: 5.,Κγ. ραγί. δγηςἰά-8, ΟΗΘ. 58ἐμέ 

ἴἢ, 808 Πι δὲμ-ἶα πὶ, [1 ραγί. 8 ώ-ἰα-8, 8: 4-ἴα-8 ᾿ἰπθη-γοδά᾽, 

0.Βαυϊρ. ρατί. δῶ ἔτ. "δὲνοι, δϊο τ. 'δν]" ἔγ. ἔσιψ-ῖο. ϑίομι "ηιοα ιλο- 

ιοάϊιθ᾽ : 5Κτν. τιάάδνα-8, αν. μέσσο-ς μέσος, οί. »εα7ὲ8, Ο.Βαϊρ. 

ἴοι, πιοξάα ᾿θουπάαγγ᾽ ἔν. "νιοαϊᾶ. Ῥτοδβϑηίβ ἰῃ -ἰῦ, 6. ρ. ἔμγδεὶό 

ἔτ, τὶ, μον ὃ- 'ποτκ, οἴἶΨοί᾽,: Αν. ρογ συδηινὶ, ατ. ῥέζω ἴον τϑβυϊδῦ 

“ῥαζω (ε ἴον α αἴϊον ἔρξω, ἔρϑω εἰς.) ἔγ. Ἐξραγ-ίω, Θοίμ. ναώνκ-7α 

(ὃ 299). 
Ῥοϑίσομβομδηΐαὶ αὶ οἷΐθῃ ᾿πίθυοβδηροα τ ἐΐ ἴῃ ῥεῖα. [παρ΄ 

(ἰὰ ἐιι6ὸ βᾶπιθ ΏΒΠΠΟΙ 88 40, ", πη, ἢ, ἷ αἰ 6, 3, ηῖηι, ΤΥ, ἢ, 

8 158. 221. 287). Αὄ ἰογιμδίϊγθ ϑ]θιθηΐ ϑϑυτηθα γᾶσῖουϑ βῆμα ρο8 ποῖ 

ΟὨΪΥ ἴῃ ἀϊθογοηΐς στογάβ, 6. δ. δ χ ἔοστῃ -ἰϊο- ἴῃ “ροίγ-ἶλο- (ΒΚτε. 
Ρίἐγίψα-8 ατ. πάτριο-ς 1,6ϊ. ραϊγῖμ-8) ὈΘΒΙ46 -10- ἱπ Ἐμιοξ-1ο- 

(δκν. »άάϊψα-8 οἷο., 8. ΔΌΟΥΘ), Ὀὲ 8180 ἴὰ (Π6 88π1|0 ΜΟΓΣαΒ, 6. Ρ΄. 

δίθιη ἕοστηβ "αδίδῳ- Ῥάιο.- (ΒΚτ. πο. ἀϊψαώ-ξ δοο. αὐγάπι, Τιαῖ. 
ίουτε Οβο. θιύν-οί Ζιηιουΐει ον, [μα΄. αἱθη1) Ὀθβιάθ Ταϊδμ 

Ἰάϊοι (Βκν. ἀναί- οἴο.). [π {18 οἴδηῆρ ἰ 18 ἃ αιθδϑίίοῃ οἵ ἃ 
αἰδδγοποο οὗἁ δυϊδιυ εσταᾶθ, 6. ρ. "αἰϊά (1. σίγὲ ἩΒγοδα᾽, Οἵ. 

... 
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βιό-ς Ὅον᾽ ἔογ οἷον "βιᾶ, 8. Οβιβοῦῦ Μοτρ. ὕπέ. ΙΥ̓ 188) το- 

ῬγΓθθθηΐβ [ἢ ΒΘΟΟΠάΘΓΥ δοοθοίθα (πουθηΐου 6) ἩΘΑΚΡΤΘαΘ (ΌΤΙ, 

νυν "α,ά (ΒΚν. 7γά “θον-οἰτίηρ}) ἐπ6 υπδοοθηίοα (ἐ0}]086); ΟΡ. 
88 801 4 δπά 670. 

Ὗγ 6. 81141}} ὮθγθΘ Ομ ἤηθ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ (0 68868 ἴῃ ΜΟΙ π0 ΔΌΪδυΐ 

(6 ορροβὶίθ οὗἨ στϑαῖκ δῃὰ βίγοης ρτδὰθ) δῆ ὃθ ἀδιίθγιαϊ πο. 

ΒΎοΙα ἴΠ6 ἰηγθαίϊραίίουβ Εἰ πϑγίο τδὰθ οοποογπΐπρ ἐμ6 ογίρίη 

ΟὗἨ ἐπὸ ἀουῦ]θ [ΌΓΠΙΒ ἡ δῃὰ ἐξ (8. θβρϑοίδ!!  ϑίθυοσβ 'ἰπ δὰ] 

δϑηὰ Βτγαυπθθ Βοὶίΐγ. Υ 129 Δἴ, Ηβοδηδηη Κυμηβ Ζίϑογ. 

ΧΧΙΥ͂ 862 4, Ομ ο Μοῦρῃ. ὕπίι. ΤΥ 8568 ἢ, Ζυν αοβοι. ἀ. 
Ῥογῖ. 421 15) (16 [0] Πρ ΠΔΥ ὯΘ οἰ γΘΏ 88 ῬγοῦΔὈ]6: 

ΑΥ̓ΟΡ 1π1018] Θομβοηδηΐβ {Π6 Οὔδηρο ἀθροηαθα οἱ ἐμ παΐυγθ 

οὗ ἐῃ6 Ηπ8] 580]]140]60 οὗ (10 Ῥγθοθᾶάϊπρ ψογσὰ. [1}ἢ ἐπθ ραᾶγοπέ 

Ἰδηρυᾶρα ἰὑῃΠ0Ὺ ΤΩΔΥ͂ ΠᾶΥθ βροκθῃ [86 5͵8 - 5Κν. δά ενᾶΐξ 6 

ἸΏΔΥ͂ Ὁθ᾽, δυὶ ᾿όα 8ϊϊδ τ: ϑκν. ἑάΐ ϑἰγαΐ ᾿ἴΠδὲ τηᾶὺ Ὁθ᾽ (6Ρ. 6͵80 αοίῃ. 
Ἰ. 85. 8:1)]ά). Ἰου]6 ΓὈΓΠΙΒ ΤΊΔῪ 8180 ἸθγΘ ὉΘ ΒΟΥ 88 ὈΓΘ8. 

9(. "ηγ-λέ- τ-ῷΕε Αν. πιο γρῖ Τιαὶ. πιογῖο- Ὀθθᾶθ ἤηιγοεϊξό- τ 

κυ. μερί γάείξ, Ογρίὲ. 8[. "δῆιμι-λδ- τα Αν. 8. βρ. δινενᾶ., αν. Ογρε. 

φύ-(η Ὀορθὶάθ δὀηρμελξ. τῷε ΟΟΡουβ. 8. 8ρ. δεέγα ἔτ. τὶ. ὄμεμῳ. Ὅοσ, 

Ὀθοοτηθ᾽ (ορ. Οβί μοῦ Ζυς Οθθοι. ἃ. Ῥογῖ. 426 8.). ᾿ἰόά νιγλοίαὶ 

Ὑδαύ ἀ168᾽ ῬοΟΒΘΙΪΥ βίοοὰ οὔ} Ὀθδίὰθ “8ό την οίαὶ Ἴ6 ἀἶθδ᾽, 

ἱπηρῦ. "ὁ πεν οίο. 

ἡ ΔΒ υδοα τη6418}}} αἴϊον ϑιιοσί 580]}]4Ὁ]08, ἐξ δὐΐου Ἰοῆρ, 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ αδος οοηϑομδηΐ ρτοῦρβ. ΤΠ8 18 8005 τιοϑὲ ΟἸΘΑΥΪΥ 

ΌΥ {π0 ϑυῆχ -ἰο-. Ον. οὐ {86 οὔθ μβαπὰ Ἔμιαξ-ῖο- ᾿ταθαϊαβ᾽ (3. 

ΔΌΟΥΘ); ᾿αϊ-ῖο- 1108 Ξε ἄστη. αὐ Θ΄. ἀλλο-ς ΟΟἾν. αὐ Θοέῃ. 

αἰ7ῖ-8; δά οὐ (6 οἶμον “ροίγ-1ο- Ῥαιγίυβ᾽ (8. δῦουθϑ); Ἐαξμεΐξο- 
αυΐπυθ τὸ ὅ5Κν. ἀῤδοέψα-8 τ. ἵππιο-ς; Ἐδῥοδίοῖλο- (ἀογὶν. οὗ 
ἐδλοδῖο- ἩΠουβαμ) --Ξ βΚ. 8α-λαβγίψα- ἩΒΠουδαπα- ο]ἀ᾽, α΄. 1,68. 
χέλλιοι Βπουθαπά᾽ : “γιογίοϊο- τε ΒΚν. ἀ-ηιμαγέψα- ᾿ἱπατηογία])", τ. 
ἀ-μβρόσιο-ς (βροτός ἴον μορτό-ς [ὨτουρὮ (86 ἱπβπθηοο οὗ Ῥβρᾶτό-ς 

Ξ- ΒΚυ. ριχίά-8 ᾿ταοτίαιβ᾽); Ἐπορί-ἴλο-8 τα Αυ. παρίϊνα- 'τοϊαἰϊοπ᾽, αν. 
ἀνεψιό-ς ᾿δγϑί οουδὶπ᾽, Ὁ. Βυ]ρ. ποέ7ὲ Ἔγϑέ οουδὶπ᾽ (-ἰ)- ἔν. -ἢ),.- 8. 86); 

ηαιμῖχο- τα 5Κν. πανίψα- ᾿'μαν 5810, ΟΥ̓. νἄιο-ς νήιο-ς ῬοΙοΙρορ; 
ἰο ἃ ΒΕΪΡ᾽ ; 8180 ΘΒρΘοΐδ Π}} ἐμ6 οβί8 Ὀ]18η0ἃ αἰ ογθηοθ ἴῃ Οοἴῃ., 6. ε. 
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δείποοη ρθη. 85. μαγ7ὲ8 (βαγ7α- 'δυταγ} δηά λαΐγαθὲ8 (μαΐγα}α- 

ἙΔΟΡΙ6γ)), ΟΡ. ὃ 84 τοῖῃ 1. 
Ιε δ δ ργοβυμηθά ἐπδύ ΓΘ ΔΓ ἔΟΥΤΩΒ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ βυβογοᾶ 

ἰκίοττιρίϊοη ἴῃ {μοῖρ ἀθυθὶορτηθηὺ ΔΙ ΓΘΘαΥ ἰπ ῥτῖηι. [πᾶρ΄. ἐΠγουρ ἢ 

ΔΠΑΙΟΡΥ. ΤὨΐ8 ΟΟΥΔΙΗΪΥ͂ ΓΓΘΑΌΘΠΕΥ ἰοοκ ρΐδοθ 'π {86 βοραγαΐθ 

ἀθγθὶοριηθηίβ οὗ ἐμ οτὶρ. ἰδϑηρυδρθ, 88 6. ξ. ὅΚνι. γοά. φάυ-γα- 

(θοβί4θ γάσ-ψα-) ᾿θογαγίαβ᾽ αὐίου ϑο ἢ ἔργ 8 88 ἀῤδοῖψα-, α΄. ΠοΓ. 
«κάτιοι Ατοδᾶ, -κάσιοι (διᾶ-κάτιοι Ὅπο Βυαπάγοἀ᾽ οἴο., ορ. ὅΚν. -δαίψα 

ομβιϑέϊηρ οὗ ἃ δυπάγοα4 ἢ αἴθ χέλλιοε (χίλιοι). Βαΐ, Ὀοβίάθβ 

ἐμιῖ8, ἐξ ἔτ. 2 ΔΓΌΒΘ ἴῃ Ατγδῃ (ὃ 125) δπὰ 1,δἰ. (8 185) ὈΥ γϑρυϊαγ 

ἀρυθὶορηηθηί. 

8 121. Απίθοοῃδομϑηΐα). ἢ ΟὨΪΥ͂ οοουχτοα ἰπ (Πϊ8 Ρο- 

δἰ ἴοη ΔΙ͂ΟΣ ὦ-,) 6- δἃπὰ ὁ-ὑ 618, τὶ ὙΒῚΟ ἢ ἰδ ἐοτπηθα ᾿ἀϊρῃ- 
ἰδοηρβ᾽, 6. β. 8. 86. "μόϊα-ὁ ἽΚπονϑ᾽: Βκν. υδάα, ατ. ἐοῖδε, ἀ οἰ. 
νάϊ. ΕῸΣ ῃ6 ἑαίο οὗ ἡ ἰπ ἔπ686 οοπι δἰ μδίϊοηβ οΡ. δδ 6θ]---108 

ἃά ἃ 1δ0. 

1322. ΕἼΠΔΙΪγ. ὁ ΟΗΙΪΥ ΟΟΟΙΓΓΘα ΠΠΑΙΪΥ 88 (Π6 βϑοοπὰ 

οομροηθπί οὗ ἀϊρῃίποηρθ, ΟΡ. ποπὶ. ρ]. ἤέόζ Ἴμθ᾽ -- -Ξ βΚγυ. ἐξ 6. 
Ηοπι. τοί ϑέο., ἀδί. 8βρ. 'ἰπ -ἂλ οὗ ἄςϑίϑιῃηβ (δ 101 οχίρ'). Το 

ἰπεαπηθηΐ ἴῃ πο ἱπαϊν ἄι4] Ἰδησιαροβ 88 ΘΘΏΘΓΘΙΥ (ἢ6 Ββ81ὴ6 

ἃ8 Ὀοίοτο Θομβομδηΐθ, ὁΡ. 6. 5. β81ν, ἐξ ψ υέάα (ΞΞ ατ. (οἵδε). 

Βθη ΘΟὨἀἸ ΠΠΟΠΔΙ]Υ ἤπ4] (1π (6 ὈΟΑΥ͂ οὗ ἃ βΒοῃύθῃο6), ἡ 8180 

δίοοὰ αἰνοσ οοπβομδηΐθ, 6. 9. ἱπᾶρ. ἤργοίξῥ οδἠθγομι ἸᾺΔΥῪ ὉΘ 

ΔϑδΌη6α [ὉΓ 5Κτ. ργαίψ-αὐλμαγαηι ΟΥ. προς-έφερον Ἵ ᾿ Ὀτουραι ἔογ- 

παρὰ. Οὐ. 8 646 8πη4]8 2. 

Αὐγϑῃ. 

8 123. [ΙἘ1014}}}7. Ῥτοποιηΐηαὶ βίθπλ Κϑκγ. αὐ. ΟἿ Ῥοσβ. 

γα- ὙἸΠΟἢ᾽ (ἰπ τη. δἷθὸ ἀδιποηβί.), ποιὰ. δοο. πουΐ. βΚτ, ψα-ὦ 
Αν. ψα-Ρ, ϑΚν. γά-ᾶ ΑΥν. γατβα ΟΟΙοτβ. ψα-βᾶ 'μον᾽: ΟἿ. ὅ-ς 

4υΐ ὅ 'χυοὰ᾽, αοἴμ. 24ὲη8 αἰ (οἰ μον ἰο 16}, 7,- ἴῃ 72:8, 8 81 
τοῖ. 1 ΟΥΓ δοοοτάϊηρ ἰο 1Δ46η Ατκὶν ἢ. Νοτά. 4]. ΠΠ 242 ἔτοιι 

[πάρ. 1ο6. “οὐ, ἴογπιθὰ κ ΟὟ. ἐκεῖτνοςς ἔγ. ἐκεῖ), 7α-δάξ Ἢ, 

806. δῷ. ἴοπι. {1}. 78 ΟΟΒαὶς. 7ᾳ 'δαπι᾿ (ΞΞ- βΚγ. ψά-ηι, αν. ἄν, 
ἥν). β8κν. γάγαϊ Αν. γαταίξξ “Ἰοπουγθ᾽, ΒΚτ. ψά7αϑ8- ἢ. ἱσοπογδέϊοη᾽: 

Βιπξιοδπηρ, ΕἸοπιεοῖο. 8 
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ὅτ. ἄζομαι Ἱ ποηουγ, βέαπα ἴῃ μου ἀχὸ οὔ᾽ ἔγ. ἤαγίομαι (δ. 181), 
ἅγος τι. σθηθγδίίοη. 

ΤῈ αἰ ἤογθηοθ Ὀούνγθοῃ ἰη τα] πάρ. - δηὰ 2- 18 8|1}} βθθῃ 

ἴῃ βκν. ρίο. ἐῤῥά- ἔν. ψα7- “ποπουτ᾽ (ατ. ἄγειο-ς) δηὰ ψαβ-ἰά ἔτ. 

ψαϑ- ᾿Ῥ0ὈΌ]6, βοοίμο᾽ (ατ. ζέω) δπὰ 8: πιῖϊαῦ ἔοσιηβϑ. 8.60 88 117. 

818. δ98. 

8 124. Τηϊογβοηδηίαὶ. 5, ἄ-υαν-α-ἐΐ ᾿ἀτῖνοθ ὁπ, 16848 

ἰο᾽ ργα-υαψ-αμα-ηὶ ᾿ἀτονοῦ δ ροδά᾽, Αν. υαν-οἰ ὲ ̓άτίνοϑ, βοδγθϑϑ᾽ : 

118. υο7-ἃ Ἱ ρογβθουΐε, Οὐ Βυϊρ. νο]εὶ ᾿ἱναττίοῦ, 1. 8ρ. 5Κτῦ. 

ἀμαγάψανιὶ Αν. ἀάγανξηινὶ ΟΟΡουβ. ἀἀγαψαηεῖῳ (τοδὰ -ηνῇ Ἱ ΒοΙά, 

ἸκθοΡ᾽, [πᾶρ. οπάϊηρ οὗἩ {μ6 1. 8ρ. Ῥ-οἷδ. Νόοπι. Ρ]. ὅσ. σίὶγ-άψ-αϑ 
ΑΥν. φαγ-αν-δ ᾿ταουπίαϊ δ᾽ (Νοτῃ. 85. β5Κγ. σὶγή-ὅ Αν. σαϊγὶ-ὄ, 
ορέ. ἴαγν-ἶ-8, 8. 290). 

1, 8ρ. πηρῇ. δ1κν, ἄψανι ΟΟΡοιβ. αψαηὶ (τοδά ἅψαι) ποι 

Ξ-Ξ [πάρ. "ξἠμ(η), ορ. αὐ. ἦα ἴον ἔα (8 180), ἔτ. τί. δὲ". Ορί. 

ὃ. 86. ὅν. λαηψάξ Αγ. )αηψα ᾿Ἂ6 τηδὺ βϑέτῖκο ἀθδᾶ᾽, ρεῖπι. ἢ "αδῃ.- 

ἐξ-ῖ, ἔν, τί, α4θη- ἱϑέγι κα ἀθδᾶ᾽, Ορί. 8. 85. β5ΚΥι. σανιγάξ ΑΥ. 

2αγιψα ᾿ἊΘ τηδῪ οοπηθ᾽, Ρυῖηι. ἢ. "φηι-1ζ-ἰ, τί, 4οηι- ἱδοταθ᾽. ΑΥ. 8. 86. 
τον ψοίϊέ, ἴο Ἰιαἰ. πιονῖον (8 119). Κβκγ. 8. βρ. ἔωγψά! 'θ τιᾶῪ 

τηδῖκο᾽ ἔν. ἔλγγάξ, Ὀτῖτα. ἢ. Ῥργ-ϊδ-ι (8. 289). 

ἴῃ Αν. ἔοὸσ ἢπαὶ -αγᾷΈ (ΞΞ ρῥχῖπι. Αγ. Ῥ-αὐαΐ -ξξ ἰθΒ ποι θα 

δα [ῸΓ 18] -αἀψόηι (ΞξΞ ρυῖπι. Ἂν. ἔ-αζαηι), -αἀθη, 6. Ρ. ἀαί. ες. 

τη αἰδῇ τα ὅκν. ηναίάψ-ὃ (ποι. 8ρ. Αγ. γηιαϊῥἰ-ὃ Βῖκν, ηριαξ-ὃ ἔ. 

8680, ἐμοιρ ᾽)), 1. 88. ἱηρῇ. σαρἄαρηι Ἵ 1οὲ Κπον᾽ τα δκυ. (4-) 

υδάαψαπι, ῥτῖμῃ. ἢ. Ἐἐμοϊαοῖο-ηι, τί. μοϊά- ἱκηον'. 8.60 Βατγίμοϊοτπιδθ 

Ηαπᾶρ. 88 98. 96. 224. 290. 
8 126. Ῥοβίοοπβοηῃδῃηΐαῖ. Ξ83,κυ. 7γά-Ὠ Αυὐ. 7γᾶ- Ὅον- 

δ γίπρ᾽, ρεπι. ἢ, "αἱ-ἄ-. Β5͵κν. 9α-γά- Αγ. μαΐξδγα- ΟΟΡοτβ, λαδέψα-- 
(τοδὰ ῥαὄψα-, 8. Ὀο] ον) ἐταθ, ΒΚ. αγοψά- ΑΥ-. αἷγψα- ΑΙ Βα, 
ἀογνοίοα ἔο, Ατγδη,, 1. 8βῷ. 5κν. ράῤ-γα-ηἰλ Αν. 8ραβυζηιὶ ὉΟ-- 

βρίοἷο᾽, [ηᾶρ. "βροζεῖσ. Ῥαβϑῖνο βΚν. ἐα8-γά-ἐξ “8 γα]υθᾶ᾽, ΟΟΙΡΟσε. 
}αμ-νἄ-ηιαΐν πὸ αὐ οδ]]οᾶ. 

Τὴ  οἀΐο ὁ οἴξοπ ἱπίθγομδηροά τὴ} ἐΐ, 6. 5. ἀξυ-γα- Ἵππιος, 

γα)-ἰψά-ηι ᾿ἀοταϊπίοπ᾽ (ὁρ. 1.δὲ, γρίιμ-8), ημέγοίψα- το ἐψ᾽ 
Ὀαυΐ 8α-ψά-: ἀαὶ, 40]. ρΡ]. »γα)ά-διιέψαβ Ὀθϑὰθ ργα)ά-δψας (ρναἅ- 
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Ῥοϑέοτι γ᾽) ρέ γεδῆψαβ (ρί άν- “ΔΈ Π6 γ᾽), οἷο. Ορ. 8 120. [Ιῃ {πὸ 
614881084] ἰδ σ΄ 8.5)6 Τ]ΟΒΕΪΥ͂ ΟΠΪΥ ὁ ΟΟΟΌΓΒ, 6. 9. ΟὨΪΥ -«ὀλψαϑ, 

ΟὨΪ γἄ7οψα- οἷο... ΟὨΪΥ ορί. δψᾶηι ᾿δἰπι,. ΤῊΘ οἱά ρταὰθ { γοιπδϊηϑᾶ 
ΒΟΤΘΥ͂ΟΙ 6. Ρ. ἰπ τηγεῖψα-ἐξ Ὑλοτϊτατ᾽, ἀγοϊψα- δ “18. ταδᾶθ᾽ (ζαγ- 
ἹΠ4ΚΘ᾽) 8πα δ᾽ π| 114} ργθϑθηΐβ; ἰπ (Π6 ορί. (ργϑοδίϊνϑ) ἀγοψα- ἔγοτα 
ζαγ- πὰ β᾽ πῊῖ]ὰ ἔοτστηθ: ἴῃ {9 δουὺ. α-ἐϊ- ἐγίγτα- ἔν. ἐγαν- ἐγὲ- 

Ἰοδὴ αραϊπϑί᾽; ἴῃ ἔμ ἰημβίῦ. βρ. δέψα ἔν. δῆζ- ἴ. “ἴδατ᾽ (ορ. Υοᾶ. 
ρατί, ὀλέψ-ἀπά-, Τήϊῃ, δὶ)-αὔν8 τα ἴῃ ἴθαι}) ϑίγίψα ἔτοτα ϑδέγι- 

'ψιο (δὰὲ ἡ ἰπ ΟΥΟΣ ἔπδῃ ἰη 141] 8.114 0 168: ἀαίγψᾶ ἔν. ααίνἴ- 

᾿ἀοπαίτῖχ). [Ιὼ (Π0 ΡΟΡΌΪΔΡ ἀϊα]θοῦϑ ἐξ ἔγθαυθπί! Υ ΔΡΡΘΑΙΒ 

ἴον ἐμ6 ἡ οὗ {πῃ οἷδββϑίοδὶ ἰδηριδρο, τιςΠποὰὺ ἰἢ6 ἀπδητν οὗ 

ἐδο ργθοθαϊηρ 580}14 0]0 Ὀθίπρ ἃ ΟΥ ΟΥΪοα ἰῃ [Π6 Β88176 ΤΠΔΉΠΘΥ 

88 ἰη γοάϊο. [π (8 ὁ486 1ὑ 18 Ὁπαουίθαϊγ, ΡῥΑΡΠΪΥ δὲ ]θϑβί, 

πο ἃ αυοσδίϊοη οὗἩ Ιηᾶρ, ἐξ ΟΥ ΔΠΑΪΟΡΎ, Ὀὰὲ οὗ ἃ ῬυΓΟΙΥ τορὺ- 

ἰὰν ϑυοϊαιομ ἔν. οομβοηδηὺ Ἐ αὶ (48 ἱπ 1μαἰ.), 6. 5. ῬΑ: τπαγὶ- 

γάμα τ--Ξ ϑ,.κτ. τιαγνδαᾷ ταδὶ, Ὀουπάατγ᾽; αγέψα- τ 8,κγ. αγγα- 
{τἰψ- ΥΘΥΥ ἰγθαυθηιν αὔον 5); ζαηιπιαμῖψα- Ὀθδ6 ζαηηπαῆῆα- 

ΞΞ- δκγ. ζαγηιαμψα- ᾿ορογδίϊνθ, δοίϊγο᾽; Ῥγᾶκν, οσγίαηι -- ς 5ΚΥ, 
εἄμγψα-ηι ποῖ; μα ἰδέα -ῷ 8.κν. κμα-αἰδψα δοβοϊαϊγο ὍΥ ροϊηΐ- 
ἱηρ ἰο., ΗΔ Ῥγάκν. ἑὰ ἴον ἐξα ορ. πέμέία- τῷῈ ΒΚν. πὲνψικία- 

Ῥουπὰ ἰο᾽. 

Ῥγίπι. ἴσα. ἠὲ Ξξξ ρυῖπ). ἀσ. δὲ Ὀθοᾶπθ ἡ 'π Αν., ὑυΐ ἂν 

ἭΔΒ 8.}}} τοίδϊποα ἰῇ ἐδ αδρᾶ ἀϊαϊοοί. ναήλδδ, ἂρ. ναδψ : 

8Κγν. σάξβ-ψαξ8 ὙΔΘΙ᾽α8᾽, πϑαΐ. ΘΟ ρδΓ. οὗ υαϑϑλι- : Β[κν. σάδϑι- "θοησϑ᾽., 

Ορ. 8 888, 8. 
ΕἸἾπαὶ -ἰα «1, πἸΟΝ Ὑγ88 8{1}} τοίαϊ θα ἴῃ ἐμθ αρᾶ αἰαὶ]. 

88 “ψὰ (ἸΪ. 6. -ψα δἀπᾷ -ψᾶ, 8 649, 1), ΔρΡ ΘοδΓθ δέος Θοῃβοηδ [8, 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ αὔΐοσ ἢ, (ΞΞ ῥτίπι. ἀν. 8, ὃ δῦ8, 8) 88 -6(. ψοῆς, αδβ. 

ψεδψα : ΒΡ. ψά-ϑψα, ρ6ῃ. 8ρ. ἔγ. ψα- 'σ βίοι), 

-ἔρι ἀρρθδῖβ [ὉΓ -ψόηι. αἱπὲηι: ΒΚν. αηνγά-ηι ᾿αἸἰϊαπι᾿ (6 8}. 
αἶδϑο αηψᾶηι). δμαΐβῖηι : δεν. βαίψά-ι 'σοταπι, ΞΙΠΔ]Π]ΑΡΪΥ ψρβηζηι : 

8ικν. ψα͵βέψα-"ι ᾿σοπβοσαπάσπι, Ορ. Βαγίμοϊίοπιδα Ηδπάῦ. 8 95. 
Ιη ΑΥ., 88 ἱπ γοαΐο, (6 τοῦθ βῇονγβ ἐμὲ ψ 18 οὔἵοῃ ἰὸ Ὁθ 

Γοβὰ 88 ἐψ Θβρϑοίδ!]Υ αἴξον Ἰοηρ 8011 Ὁ168, 6. 9. δᾶνιψα- ᾿Ὀθδτηΐηρ, 
δ] πρ᾽ 88 δᾶριϊψα-, ἀαϊ. Ρ]. ἀὐξαρῦψδ Ξε 81|κγ. δἰἐξ.δῆψαβ ᾿νἱποίϊθ᾽ 

ἃ8 δίίαρδῖψο. ΤῊΪΐΒ ἰα ΓΙ ΠΘΥ Βῃοη ὈΥ {110 ργϑοθαϊΐηρ υοΐθθ θδβ 
8. 
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ΘΧΡΙΟΒίν98 ποῖ Ὀθίηρ Ομδηρθα ἰηΐο βϑρ᾽γϑηΐβ, 6. ᾧ. ααϊέψα- Ἴοραϊ᾽ 

ν8 αΑαϊέέψα- ; Ὀοοδαβο ᾿Δαΐϊα- σπουἹὰ πᾶν Ὀδοομιθ Ἑαδίῤψα-, 88 
6. ᾧ. λμαϊῤψα- -Ξ ὅικυ. βδϑαἰψά- ᾿σὰθ᾽ ϑῆονθ (δ 858. 418). 

Ιῃ ΟἹὰ Ῥουϑίδῃ ἐψ ΟΥ ἔμ ΤΩΟΘΟΪΥ ΟΟΟΌΓΒ (6 Ἰαιίθ ΟἹΪΥ 

ταρ ΟΠ αἰ ογοπί ἔγοι ἐψ, 95. 8 21). [Ι͂π ἃ ΠυΠ ΕΓ. οὗὨ Οὁ8Ά868 

ἴῃ ὙΠ ΪΟἢ {Π 680 ΒΡ6]]1ρ8 ἀ΄Ὸ ἔοι πα, {Π6 ῬγΟΠ ποδί] 0 ἢ ΤΑΥ͂ ΠαΥΘ 

ὈδΘ6Ὼ ἐξ 88 πῃ Υρά. απᾶ ἂν. Βυΐ {πὶ8β ἂμ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 αἰ ΓΘΟΙΥ 

ΒΙΡΡογίοα ἴῃ ο8868 ὙΠΘΙΘ ἰδ6 φῬγθοθάϊηρ ὁ 8 ποὺ ομδηρϑᾶ 

ἰο ὁ (δὴ 8358. 478), 6. ρ. νιαγέϊψα- 'Ἀοτηο᾽ Ξε Αν. ηιαξέψα- (δ Ξξξ τέ 

8 260) οά. »εάγίϊψα- (8 120 Ρ. 112). Ιπ πηοϑί οα868, ΠΟΎΘΥΘΥ, 

ἐν (Τν) Μ11 πᾶν ἴο Ὀθ τϑδᾶ 88 ὁ, οουίδι ]γ ἴῃ δαξίψα- (ΞΘ Αν. 

μαΐῤψα- ὅ81κν. 8αἰψά-) ἀπά οἴοῦβ, τ ΠΘΓΟ ὅ 88 οδυιδοὰ ὈΥ͂ ἐξ, ῥτο- 

ὈΔΌΪΥ ἴῃ απίψα- (ΞΞ ἄν. αηψα-, ὅκνυ. αηγά-), πιαπιψαδΐν (2. 8ρ. οοπ]. 

ΡΓΘθ8.. ἰοὸ ΑΥ. 1. 85. ᾿πάϊο. ργθϑ8. ρίαηψα, ϑΚγ. 8. 86. Ῥγϑβ. ἱπᾶ6]6. 

"πάηψαϊξ ἔν. ΑΥ. πιά - “Π}Κ᾽)., 8. δβίῃρ. ορί. 2αηῖψα (ΞΘ Αν. 

7αηιψὰ ὅτι. σανεψάξ ᾿δα) δπᾶὰ οὔμουβϑ οὗ [6 ϑ8:ὴ6 Κἰπά. 

Οὐ πὸ οἶμβοὺ δηάὰ Οὐ Ῥουβ8. ἔψα- Ὑ8ΙΟΠ᾿ ἰ8 ἰοὸ Ὀ6 τοδᾶὰ 88 
ἐἶϊα- ΟἹ δοοουηΐ οὗ 6 Ποη-οἤδηρθ οὗ {π6 ἐ, ορΡ. Υοϑά. ἐΐγά- ὃ6- 

βἰάθ ἐψά- «παῖ, ἐπθ᾽, 

ὃ 1386θ.0ὡὨ. Απίθοοπβοπϑδηΐαὶ δπᾶ πα }]}]γ. Τηὸ νόονοὶ γὸ- 

Ιηδἰῃθα καὶ δέος ἅ (4) π᾿ βαῃβκυι, τ ΠΟΓΘαΒ 1 ῥγὶπι. ΑΥ. δπά 

γί). ὅΚν. αἱ Ὀθοδθ ὃ. Ργὶπ. ΑΡ. δπᾶ ρῥγίτη. [τ8Π. αὲ Δρρϑδῦβθ 

1 ΑΥ. 88 ας (Ι. 6. 46) ΟΥ δὲ, ΒΌΔΙΙΥ 88 -ῦὲξ δῃὰ -ᾧ, ῥτίπι. Ασ. 

8ηἀ ρῥγὶπ). ἴγϑη. ἄὲ 88 ἄὲ; ργῖπι. Αὐ. αὲ δηὰ ἄ τουιδϊπθὰ πη- 

οπμδηροὰ ἴῃ ΟΡ ῖβ. (αἱ, τυ θη -αἷψ -αἀψ πὮΘη Ηπα], δηὰ ἅϊ). 

Ῥγμ. Αγ. 8. βϑίηρ. "αξ-ε 'ροθβ᾽ - Ξ.. Ἱπᾶρ. δέ εξ, τ. εἶ-σι - 

5Ιεν, δι, ΑΥ. αοἰδὲ (ἔν. αοἰὲ 8 0688), ΟΟΡοΙβ. αὐδέν. Ῥτῃ. Ατ. 

8. 85. ᾿ὁλαγαϊξ 'ὯΘ τηΔῦ Ὀὑθαι᾽ ΞΞΞ [πᾶρ. “ὁλόγοι, Ου. φέροι : ὅτ. 
δλάγξι, Αγ. δάγσίῥ. Ῥεῖ. Ατ. ᾿αϊγαὶ, ἴοο. 85. οὗὔὐ ᾿αῶγα- 

᾿ἀἰϑέδηϊς, ορ. ατ. οἴχει οἴχοι δὲ μοπιθ : 5Κνύ. ἀαγέ, Αν. ἀξγδὲ 

ἀπίγξ, ΟΟΙΡειβ. ἀπγαὶψ ἀἄγαψ. 

8. ὃ. ὅκν. αἱ, Αν. ἀΐ ἱπϑηῖ,, [πᾶρ. ᾿ξὼ ἔγ. “έ εἰ, ἔν. τι. 

οἰ: ΟΟΡοῦβ. αὐξψ-αἰς 'ἱποπὲ Ὀοτοπᾶ᾽ (86 δπαϊηρ -ὁ ἔτοτα ἔθ δἷρ- 
τηδίϊς δοτὶϑὶ). [ηδβιγ. 5Κτ. ρ]. ῥαίαί αὶ Αν. βαΐαϊ-κ ἔτοια 8ὲ. 5κτ, ξαέα- 



ἃ 126 -- 130. Ιπάρ- αὶ ἰπ Ατθη. δηὰ το. 117 

Αν. 8αία- ᾿οοπίαπι᾽, ατ. -οἰς (8 611). ΑΥ. ἀαΐί, 86. τπαξί διαὶ ἔν. 

εἰ. ηιαζίξία- ὙλαΧΊτηΙΒ᾽ : αὙ. μεγίστῳ. 
Ορ. 88 62. 18. 94. 

δ 121. ΤΠο ὑγδηδίἑίοη οὗ ἡ ἰο ἃ ραϊδίδὶ ϑρ᾽ γί. 

Ψ ἯΔ8 ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ΟΥ̓ΘΥΥ ΏΘΓΘ ἃ ΘΟηβοηδηΐα] γΟΥγ6] ἴῃ Ὑ 6αΪο δηᾶ 

Οἰδ881041 Ξ'δηβυῖί. ὙΥ ΒΠδὺ 11 14}}γ δηα ἔγθαι ΠΥ 4180 πηθᾶ 8} 

1ς ὈΘΟΔΠ8 8 Βρίτϑηΐ ἴῃ Ῥγᾶϊκγιί, ἤθῆοθ 6. ρ. 7α- Ομ (5) Ξξ 
ψα-, ζαλα- π. ᾿θυδίηθ88, ἰγαάθ᾽ (851) --- ζᾶγψα-. 

Βανι μοίοπιδο (Ηδηάῦ. ρΡρ. 9. 86 ἔ., ορΡ. αἰδο Η βοβστηδπῃ 
Καμη᾿ Ζίβοιν. ΧΧΤΥ͂ 854 4.) ἐκ ἐμαὲ 1ὲ δᾶ ρϑυν ἃ βρίγδπίαὶ 

[αποίοη πὶ Ἰσγδηΐδη. ΤῊΏΘ ομδηρθ οὗ ρυΐμη. ΑἿ. ἔθπιι68 ἰηΐο ϑρ γϑῃ 8 

ΒΟΘΙΒ (0 ΠᾶΥ͂Θ ὈΘΟὴ οδυβοα ὈΥ {π18 ἴῃ ΘΥΘΙῪ ο886. (δ 478). 

ΑΥΓΙΔΘΏΪΔΏ. 

8 128. [Ιὑ ἰβ πού αἰ ῆουϊέ ἰο αϑοϑυίαϊπ (6 βουηα- ΑΒ 

ΟΥΩΡ ἴο {10 Βοδγοι ἐγ οὗὨ γ᾽ 18 Ὁ]6 οὐγπλο]ορ θα] τηδίοσϊαὶ. ἴῃ 8ἢΥ 

ὯὯ86 ἡ ΡΥΓΟΌΔΌΪΝ ἀϊά ποὲ τϑιμδῖὶῃ ὑπομδηρθά, 

[π114] ὁ 8θ6πὶβ (ὁ ᾶῦθ Ὀθοϑῖηθ ἃ βρίγαῃί 7 ἰῃ 765. ὉὙουτγ᾽, 

ὙΠΟ 18 ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ οοπηθοίθα ὙΠῚῈ βΚν. ψμτόηια- Τὐΐἢ. 288 ὑγθ᾽. 

ἃ ἀἰβαρροαγοά δου οῃπβοηδπίβ. ὧμ ἃ Ὀγϑαϊκίηρ ρ΄, ἰο 5[κῦ. 
εγυύ-ἐ ὃ χα οῖς τηούϊοη, ἀθραγίαγο ἔγοτῃ βοχωθίμίηρ᾽; ἰὁ 8 ποὲ 

ΒΟΎΘΥ͂ΘΡ Οἶθαν ὙΠΘΙΠΟΡ ἐῃθ ῥγίπι. Ιπᾶρ. τί. ἰ8 φίθιφ- ΟΥ̓ 476-. 

ἘἸρϑη μοϑῖβ ἀρρθατβ ἱπ αἷΐ, ρθη. αὐΐοψ, ᾿αἰϊι8᾽ ἔν, Ῥαΐλο- (οίῃ. 
αἴ)α- αν. ἀἄλλο- οἰο.). 

ΕῸΡ {86 τοϑὶὲ ψὸ γοΐον ἰο Η ΠΒοβτηδηη Ατιηθη. δίυα, 1 178. 

ατοοῖ. 

8 129. [αἰ 4 }}}7 ὉΠ ΟΓΙΩΪΥ ὁ, ὙΠΙΟΝ ΡΓΘΘΌΡΡΟΘΟΒ ἃ γτοὶ- 
Φ61688 ἡ 88 ἱπίοσιηθάϊαίθ βίαρθ. ὅς “πο : ΚΚν. γά-8. ἧπαρ ἸἸἰνοτ᾽: 
Αν. ψᾶκαγ', ὅ8,.κτ. γαϊγί, Ἰιαϊ. 76ο". ἁγνόςς ἜἜΟΙΥ, γϑῃθγδ ]θ᾽ : 

δκν. γαὐβά-8 ᾿οοτίηρ᾽. ὑσμίνη “ὈαιΕ16᾽ : 5Κκν, γᾶ. ῬΑ, 1μ680. 
ἔνι ἡ τύμμες Ὑ68᾽ Ὀθδάο Αἰ, ὑμεῖς, ἰο Κ5κτ. ψ-ξηνα-, ορ. 1680. ὁ 

ἔν. ὁ -ῷῈ δι. 8ά ὃ 564. 

8 180. [πὲϑγβοηϑηΐαὶ. ἡ Ὀούοθα υοῦγοἶϑ, μοι ἰμ6 ἢτγδὲ 

ἯΔΟ ποὶ “, ἀτγορροὰ ουὲ ἰῃ ρῥτίπι. τ. (οχοορὲ τ βθπ, δἴνον {, ἰὲ 
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ΒΟΙΥΘα 88 ἃ ρ᾽άθ ἴἰο {6 [0] ονσίηρ γοναὶ, 8. ὃ 181). δέος ᾿ἔϑατ᾽ 

ἔν, ἥδέειτος, Ηομῃ. ρΐ. δείδω ἱ. 6. ἐδέδξω Ἱ ἔοατ᾽ ργο ΔΌΪΥ ἔγομι 

Ἐδεδιβοί.)-α, τί. ἀμοῖ-.- Νοιμμ. ρ]υγ. τρεῖς Ἑῃγαθ᾽ ἔν. “ερεί)-ες : 

ΚΡ. ἐγάψ-αϑΒ. 1. 8ρ. φοβέω Ἱ ἐσ ΐθη, βοᾶγθ ἀναγ : ΒΚ. δλᾶ- 

7άψαριξ Ἱ υπῦ, ὙὴΘ ο8868, ἴῃ ὙΠΟ ὁ Βθϑιηὴ8 ἰ0ὸ ᾶῦθ Ὀθθῃ 
γοίδιηθα ἴῃ ὑπὶ8 Ροβι οπ, Δ΄Θ ΠΟῪ ἔουτηδίϊο 8, 6. ρ. Αγοδᾶ. τείω 

Ἱ δἴοπθ ἔοσ, ραγ᾽ πού ---- ὅ81κὺ. οάψ-α-ἰδ, Ὀὰδῤ ἃ ἔογιμδίϊοι ἔτοπὶ 

τίω τίω (β|κν. οἵ-ψά-ἐ8) αἴξον τείσω ἔτεισα οἷ6., Ηοτῃ. ὀκνείω Ὁδ6- 
βἰίάθ ὀκνέω Ἱ Ὠθϑιίαίθ, Ἰἰηροῦ ποὺ ἔν, Ἐόχρνεςεω (60. ὄκνο-ς ᾿μοϑὶ- 

ἰαἰϊοη᾽), Ὀὰΐ ἔογμιθα δἰογ ϑιι0 ἢ}. ργθβϑηΐθ 88 τελείω ἔν, ἔτελεσ-ίω Ἱ 

βηΐθη᾿ (8 181). 
ὦ δἴξοον μ: ΟὙργ. ορὲ. φύ-η Ξξξ Αν. διεψᾶ-, Ἰπᾶρ. Ἐῤῥηι-ξ-ξ, 

1080. ΡὈγθ8. φυίω ἔν. Ἐὀλιι-ἴδ, τὶ. δδιοιφ- Ὅ6, Ὀδοοχηθ᾽. 
ΒΘα ἐῃθ βθοοηά ὙΟὟΘΙ] ἃΓῸ86 ἔοι [παρ βοπαηΐαὶ Π888]: 

1. 85. α 'σοην ἔο᾽ γϑραϊαῦ ἤα (η-, Ἰοσιηθα δὔον ἦμεν οίο.) ἔν. 
Ιπᾶρ. "δί-ηι, 8. Ὁ]. ορί. πιά. Ἠοπι. φεροίατο ἴον ἔφεροατοὶ (-οι- 

Δίου φεροίμεθα οἰ6.) ἔν. Ῥδι[όγοξ-ΐο, τῇ. δ[,6γ- “Ὀθαν᾽. 

1, 86. τεχταίνω Ἱ τηδῖϊκο ἔγ. ἔτεχτανίω, “τεκτῃγιω ἔν, τέχτων. 

βαίνω ἔν, ἔβανίω, ἤβαμ-τω, ἔαην-16 (8 204), τί. αθη1- 'σο, ΟΡ. 8 284. 

σπαίρω Ἱ βἰτυρρ]θ ὀομνυ βίγο γ᾽ ἔν. ἔσπαριω, “8ρ7-ἰό (8 298) : 11}. 

ὁρίγἰὰ Ἱ Ῥαβῃ τι (μ6 ἤοοῦ, καὶ ρα]δία)! βοᾷ πδ8818 ἀπά ρ πὰ 

οομδίποα Ὑὰιΐ ἐπ ρῥγϑοθάϊηρ α ἰὸ ἔοσῃ αἍὐ (8 639)... Οπ ἐδθ 

οἷπον μαῃὰ σκάλλω Ἱ 80 ὕρ, δοθ᾽ ἔγ. ἔσκαλζω, ᾿δηζὶό : Τὰ. 

“ἰὼ ({τ. Ἰοκιϊ ει) Ἵ 8 Κὸ Βγο, Ορ. 8 181. 

ἢ 1381. Ῥοβίοοπϑβοηϑδῃΐζα,ϊ. 

81. ὈοσΘΙη6 ἡ : ὑ-μήν (Ὁ) πὶπ βκὶπ᾽ ὕταιφεοτς Ἄγ, βοηρ᾽, 

(0 Βίεν, ὁγάςπιαης Το ϑδυἤ-ἰώ- 8 ̓δονσοᾶ᾽, ὁρ. ἔυγίμονυ ἰῃ6 οοπι- 

ρουπάβ τὴ κατ(ὰ) κασσῦμα Αἰΐ, κάττῦμα ᾿Δηγ Βηρ’ δι ομοὰ, 

Ἰοαί ον 8ο᾽θ᾽, νεο-χάτεῦτο-ς ὭΘ γ-80164᾽, 

Ῥορίνοοδ!ς 8 8πα 44 ὑὈθοδπηθ ρϑ]δίδ᾽βοὰ ὈΥ͂ ἃ [Ὁ] οὶ πρ ὁ, 

ἐἰθη {Π6 ἰαὐίογ οοιη πο πὴ} ἐπθ ργθοθάϊηρ γονοὶ ἔο ἔοτγηι ἅ 

ἀϊμμίποηρς (8 689). θη. 85. ἔτο-σιο οὗ ἔμ᾽ --Ξ- 5Κν. ἑά-ϑψα Ὀ6- 
6418 ἥτοισο, Ηοπι. τοῖο, Αἰξ. τοῦ. Ηοιῃ. τελείω Αἰΐ. τελῶ Ἱ 

ρα ρ οθ΄ ἔτ, “τελεσ-ίω 8.. τέλεσ- 'ϑπα᾽, ορ. ὅν. πανιαϑβ- ψά- 

"μυπομ γα ἔγοπι μάπιαϑ- ῬΟΠΟΙΓ, τοβρϑοῖ. Ηομι. εἴην ἱδίτηι᾽ ἔγ. 

δέθιην, 60. ΒΙεγ, ὁυψάπε, [80 -- ἴὰ {Π6 Αἰ. ἔογι εἴην 18 ἀπο ἐο ἐξπὸ 



ξ 131. ᾿ πὰρ. αὶ ἰῃ ατοοκ. 119 

ἰμῆποποθ οὗ εἶμεν. ἤχλαξ-ιω Ἱ νψϑθρ᾽ (ἔα. κλαύ-σομαι) ὈΘοδτηΘ 

ἄχλαιξω, Ὦθποα Ηοπι. Αἰ. κλαέω, Ὀαὲ ἔκλαι.ξε- Αἰξ. κλᾶε- ἴῃ κλᾶεις 
βίο. πκ δάηο Ὅγοιμον-ῃ-Ἰαν᾽ ἔτ, ἤδαι ηρ Ξξξ βϊκν, ἀξυάν-, 8. ὃ 96. 

ΤΊ.6 ἀου]ο ἔοσιηβ χλαίω, δὰ κλάω, 88 Ὑ6}} 88 καίω ἀπά κἄάω Ἱ 

δυσι, σα (ἔα καύσω) ἅτ ἄμ ἰο ᾿δϑυθ]ηρ: {Π0 ΓΌΥΙῚΒ ὙΘΓΘ 

ΟΠ ΙΠΔΠΥ κλαίω κλᾶεις κλᾶει κλαίομεν οἷο. 

Ἐχσεν-ίω Ἵ ΚΙΠ᾿ Ὀδοδᾶηθ χτέννω ἴῃ 1,680. δηἀ κτείνω ἴῃ Αἰί. 

(ΟΥ̓ οοπηρθηδβαίϊοη Ἰθηρίμοπίηρ). "άμενεχκων ᾿θοίίατ Ὀθοδπθ Αἰ. 

ἀμείνων Βωοΐ. ᾿μεινοκλεῖος Ατοδα. ᾿““μηνέᾶς ΟΥρτ. ᾿ἡμηνέμα. 

ἐφθερτίω Ἱ ἀοϑίγογ᾽ Ὀθοδτὴθ 1,680, φθέρρω, Αἰΐ. φθείρω, Ατοϑδᾶ, 

φθήρωβ. [ΠΙείρ-(ανθο-ς) τξ 1,6ϑὉ. πέρρ-(οχο-ς) ἔν. ἤπερι-. ΤἸῆθδ8ο 

ἴοτπΒ 80 ἐμαὶ Ηοι. εἐν δᾶ ὑπείρ, ΜΏΟΝ ΔΓΟ86 ἴγοιῃ ἤένᾳ, 

ὄγπερς Ὀοίοτο πογάβ δορὶ πηϊηρ ἰ 8. ὙΟΥαὶ, δῖ ἀὰθ ἰο Οὁ01)- 

Ροηβδίίοι ΘΠ ΒΘ ηἸηρ. πειρι- ον. πηρι- (Πειρίεθοο-ς, Πηρί-θοο-ς) 

18. ἃ τηἰχέυγο οὗ περὲ -ἰ- πειρ- (Πον. ἔπηρ-), 88 1ἴβ αἷἰδο Ηοῃ. εἰνὲ 

οὗ ἑνὶ -ἰ- εἶν. Ορ. 8 618. 

ὝΠογθἂβ ἔστελ-(ὦ Ἵ οΥγάοτ᾽ ὈΘΟΔΠῚΘ ἈΠΊΎΘΥΒΑΠΪγ στέλλω,  άλιο-ς 

Δ]1υ8᾽ Αὐξ, οἔο. ἄλλος, Ὀαὺ ΟΥ̓́ΡΓ. αἶλο-ς. Ορ. 88 180. 639. 

πάρ. φὲ αὐιΐ, δὶ, δῖ, ἐὐ, ἀνὰ ἀρρθαῦ 88. σσ, ττὶ 8686 8 489: 

Ἰηάρ. αἱ, δὶ, αὐ 88 ζΣ (σδὴὺ, δδ, 8. 8 498. 

Ιῃάρ. ρὲ Ὀδοδπὶθ πτ. Ὑογθαὶ ϑέθπι πεῦ- ἴῃ πτύω Ἱ 8ρι᾽ ἔτ, 
᾿(σ)πιῦ-: 1{Π. 8ρἰάμ-7.. ΟΟΒυὶς. ρ[7.-)ᾳ (ἔν. ἐ(θ)ρ εία, 8 141) 

Ἱ ερι᾿, ΒΚν. αδιρὶ-βιγαεία- 'ὈαΒρὶ᾽ (ΟΡ. 8 8271). χαλέπτω Ἵ ΟΡΡΓΘΒ5, 

ἄοργοβθ ἔγ. ἔχαλεπείω ἔν, χαλεπό-ς. 

ΤῊΘ ῥγίπ). ἱπᾶρ. αὐ ν ἡ δπὰ ἐξ ὰ5 ῥγοβογυθᾶ 6. ρ. ἴῃ 

μέσσος μέσος ᾿Ἰαοάϊπ8᾽ (ἔν. ἤμεθείο-ς ξξε ϑ]εν, »πάάιψα-8) οοτηραγοᾶ 

Π ἢ πάτριος Ῥαίτιαθ᾽ (ΞΞ 5ΞΚτι. ρέἐγίψα-8), ἴῃ ῥέζω Ἱ ἄο, ποιῖϊτ᾽ 

(ἔτ. ᾿ξρεγ-ω, 6Ρ. 8 120) οοτηραγτοὰ στ ἐδεοίω Ἱ βΒπνοαῦ, Οἡ (Π6 

οἶδδγ βδηά ἐῃθ 1,680. ΌΓΠῚ8 μέτερρος, ἀλλότερρος τ-εΞ- Αἰΐξ. μέτριος 

Ἱποάογαίθ᾽, ἀλλότριος ᾿Δ] ΘΠ 8᾽ οἷο. ΒΠΟΥ ἃ Βου πα -οἤϑησο τ ΠΙΟΙ ἰοοὶς 

ρίαοθ σὰ Οτϑοὶς 1861: μέτριος Ὀθοᾶτὴθ Ὥμοίγίοβ, Ἡπθίο 108, 

ἰμθῆοθ μέτερρος (8 620). [ξ 806Π18 (0 Π1ῚΘ ΙΏΟΓΘ ρΓΟΌΔΌΪΘ ἐδαὲ ἐῃθ 

Σ ἴῃ 1,680. ζὰ, κάρζα, Ζόννῦσος, ΟΥΡΥ. κόρζα ἀπὰ οἰδιθτθ, δθδϑίἀ8 

διὰ, καρδία, Διωνῦσος (8. Μοϊδβίον ατίδοῃ. 14]. 1 ἡ. 127 8.) [8 

ἄυ6 ἰο ἃ α΄. οἴδηρθ οὗἩ ἡ (0 ἡ ἔπ8ὴ ἰο γτοραγὰ ἰξέ 88 8ῃ οἷά ἰη- 

μοτιοα ἀοι]6 ἴογ πὶ 88 8 {Π6 οᾶδθ ἢ μέσος πα πάτριος. 



120 πὰρ. ᾧἢ ἴῃ αγϑοῖκ δηὰ [ἐ8]16. 8 131--138. 

ἼΤῈ6 ΟΥ̓́ΡΕ. οΥ̓ΒΟΡΤΑΡΕΥ͂ Παφίια, ἰτατῆραν, ῬΑΙΩΡ Υ]. διώὼ, 

Ἐστιέ(ν)διιυς (ΞΞΞ ᾿“σπένδιος) (τοαᾷ 11), ἀπ οἶμον ἔδοίβ 50 ἐμαί 

(Π6 ἀπίθυοοδἶο ἐ γαϑ ργοηουμποθᾶ -ἰΐ- ἱπ σπογὰβ {κ πάτριος. 

ΤῊΘ ϑπάϊηρ᾽ -ἰο-ς 88 ὑπουθίουθ ῬγΟ ΔΌΪΥ {Π6 ὑπομδηρθα [ῸΓΠὶ 

οὗ Ιπᾶρ΄. -ἴ30-8. 

8 182, Απέθοοπβοπδηίδὶ δηᾶ ἔϊη4]]γΥ. 

ΤῊηο Ἱπᾶρ΄. δηὐϊθοοπβομδηίαὶ δὲ, οἱ, αἱ, δὲ, δὲ, ἄΐ οΔῃ 41} 6 

ῬγοΥθᾶ ἔο Ὀ6 ρυγτα ἐ- ἀρ μίποπρθ ἃρ ἴο [ιἰβίογιοδὶ ἐϊπηθβ. ὦ. ρ΄. 

εἶμι (ΞΞΞ- Ιπᾶρ. "οἰηιὶ Ἱ ρο᾽), οἶδε (Ξ-Ξ Ιπᾶρ. “μοίάο 6 Κηουσβ᾽), 
φέρεται (ΞΞ Ἱπᾶρ. "ὁῥογοίαϊς 8. εἰς. ταϊᾷ, ἔν. τὲ, δδιον- ᾿θ68γ}, ἵππωι 

ἵππῳ (ΞΞ Ἱπᾶρ΄. "οὐμσὶ ἴο ἃ Βοῦβθ), χώρᾶι χωρᾳ (ἴο Ἰαπά᾽ πη} 

1πᾶρ΄. οπαϊπρ -Φὶ} σατο, πῃ Αἰέϊο, 8.111 ργοπουπορα σι οἱ, οἱ οἵἴο. 

δϑουΐ 500 Β. Ὁ. 

Βυΐ οἱ, οἱ, αἱ ἁυπᾶουνχοπί τηδηι 014 Ομ Δ ρ68 ΘΥ̓ΘῺ δὲ 8Π ΘΑΓΪΥ 

Ρογϊοᾶ. [π σοί 8808 ἡ ὈΘΟΘΔΙΏΘ 6, 8πᾶὰ ἰῃ Οἰμοῦβ {86 60Π- 

ΒΟηΔη 41] ΥὙΟἾΘΙ οοδθβοοα ὙΠ ἐμ6 ἢγβὲ δοιηροποηΐ ἰο ἴογπὶ ἃ 

δ Ρ]6 ἰοηρ σόν]. 8. 88 64. 80. 96.5. [πὰ {μ6 Μ|ΙΔα]Ω Αροβ 

ΤΠ ΟΠΟΡὨὐπΟηΡΒ ἭΘΓΘ ΘΌΠΟΓΑΙΙΥ {π6 ΟὨΪΥ [ΌΥΠπῚ8 8ὲ}]] ταοὶ σία. 

ΤῊο ἔγβί οοπιροηθηΐ οὗ δὲ, δὲ, ἀἰἱ νγὰ8 βῃογίθηϑα Ὀθογα δοῃ- 

Βοηδηΐβ ἰῃ Ρυΐπι. ΟἿ., 6. ξ΄. ἵπποις Ξε ΞἸκν. ἀξυαϊξ (8 611). ὝΒΘα 
ἤπα], {ΠΟῪ τη δΙ ΠΟ Ἀπομδηρθα ὉΡ ἰο ἰδίοτγὶοαὶ ἐΐπιο8. Βυΐ ὑΠ6ῃ 

ἢμ4] ς Ὀθοδῖθ τηΐθ δὲ ἐπ βδπι0 ἐϊπιθ ψι [ὯΘ6 ΠΟῪ ε ἴῃ {Π6 

ΘΟΙΒ ΙΔ ]0η8 ηι, ὧι, ἄε (ἢ, ᾧ, ᾳ) ὙΠΟΝ ἰπ ἐῃ6 τηθϑπέϊπιθ μιά 

Οἴνθῃ αγίϑθῃ ὈΘΙΟΤΘ δΟμβοηδηίθ, 88 ἦτε Ὑ60 ΜΘηΐ, ῥῴδιος ᾿ΘΑ5Υ.. 
ΤῊΪθ. Ρτοοθθ8 ΠΟΎΘΥ͂ΘΙ αἀϊξ ποὲ οχέθπα :ἰ86][ οὐδοῦ ἔθ σψ80 16 ἰδῃ- 

δαδρθ δὲ {Π6 88π|0 {π6; ἰΐ ΒΘΘΙῚ8 ΘΥΘΙΎΜΘΓΘ ἰο ἢᾶγθ ἰβίκθη 

ὈΪΙδοθ ὙΠΕΠῃ ηε δῦ] ον ἤδη Ὑι ἄρ ἀπ ὧι. ἸΤοναγάβ. {Π6 πα οὗ 

ἐπ0 ἐπιτὰ δαὶ. Β. Ο. ΠΟΥ τΟΥΘ 5841} ΟΠ]Υ ΒΡΟΪΚΘα 88 Β1Π10}6 
ΥΟὟΘΪΒ ἴῃ 411} ΟΥ πηοβὺ ἀϊα]θοίβ, 6. 9. ἵππῳ 88 ἴρρῦ, ἥτε 88 δίδ. 

Τἐ8116. 

8 1838. Τπὶ{14}}1γ7. Ιπᾶρ. ἡ ἀπά 7 [611] Θομρ] οί ἑοροίδοι 

ἷπ ὁ, τὶ θα 7 ἰῃ [μα΄., ψογάθ, δπὰ ὦ ἰπ ὉΠ. ϑδιμηϊίο. πάρ; 4 

6. ξ. ἰὰ [μαξ. 76σμν Ἥϊνοτ᾽ : ΞΚκσ. ψαλγί, αὐ. ἧπαρ. Ορ. 1,δὲ. 7μ- 
συσηι Ὑοῖκο᾽ : αγ. ζυγό-ν, ἢ πάρ. 7-. 10 18 ἔγϑαυθπῦ Υ υποοτίδί 



ἢ 133---134. πάρ. ὦ ἴῃ [6|1ο. 121] 

τ ΠΘΠΟΓ 8 ΤΌΓΙΩ ΓΟρΡΓΘβοηίβ [πηαρ΄. ὑ- ΟΥ̓ 7- : [.8[. 7061ι-8 ἼοΚΘο᾽, ΟπμΌν. 

ἰα Κα Ἰοοδ᾿ : Τί(ἢ. 7ὅζα8 [οκο᾽; 1,αὐ. 7μευθη-͵-8. 7μυοητοι.8, Ὁταῦν. 
ἐροησαῦ πΟπλ. Ἰαγοποδθ᾽ (ἰ- ἔγ. 145) : ΒΚσ, γώσαη- ᾿γοαπρ᾽ ψμδα- 
ἐά-8 'γουϊμέι}", αοἰμ. 7μεσ8 ᾿γουπρ᾽. 

ΒΘΥΘΓΑΙ οΘηζΌΓΙ08 δἰδοῦ (6 Ὀθρίπηϊηρ οὗ {π6 ΟΠ γιβίϊδῃ ϑγα 

[μαἱ. 7- (1) Ὀδοαπιθ ἃ βρίγαπὶ μοὶ Ὀδοδὴθ ἀθγυθϊοροαὰ ἰοὸ ἀΖ-: 

6Ρ. 6. 9. [4]. σίουαπο ΕὟ, 76μπη6 ΜΙ 1μαὐ, 7μυθηἶβ. 

8 184. Ἰηϊογβοηδηΐαὶ. ὦ οί ὙΟΥΓΘἾΘ 866 }18 (0 ΠΑΥ͂Θ 

ἀϊδαρροαγθα δἰγοδαῦ ἴῃ ρῥγίπι. 1ἰ4116}}, θη δου ὁ 1ὸ ἀἰὰ ποὲ 

ΒΟΙΥΘ 8ἃ8 ]1Δ6 ἰο ὑῃ6 [Ὁ] οσίηρ νονοὶ. 1,40. θἅ- '816᾽, 806. θαπηὲ : 

Θοίμ. ἐ7ὅ- 816, 800, 2α; ορῇ, "εἰά-; Τῦιμθγ. θα 'δαπι᾿ θδ ᾿θαβ᾽, 

090. ἴοΚ δᾶ, Νοπι. 9]. 1μαἱ. ἐγ “ἊὮγθο ἔγ. Ἐξγο( 1)-68 : 8Ικτ, 
ἰγάψ-αβ: Τιαὶ. ροπίξα, ὕταῦν. ρΡυπύθ8 ᾿δυϊάρϑϑ᾽ : ΟΒαϊρ. ρᾳγ76 

Ῥᾳίδ)ε 'παγ8. [μαΐ. εἰ. αθὴ- (θη. αθ).-18) Ὁτ6, ὈγοηΖθ᾽ αδρῖ,-8 
αὐιξπιι-8 ᾿Ὅγαζϑη., ὕπ|ῦγ. Δ .68Π68 ᾿'86η 8. (ὙΠ 66 ἦν ΟὨΪΥ ἱπάϊοαίθβ 

[86 βοραγϑέϊομ οὗ ἔῃθ σόνγθ]8 ἰπ ὈοίΒ ἀ14].}), ἔν. ᾿αϊ68-, ᾿αϊο8-η0- 

(8 510) : 81κν. ἄγαδ- Ἰτοη, [μ8[. δἰ Ἱ δίαπα᾽ ἔν. ᾿βϑία- (1), 8.8 

ἔτ, ᾿οέα-(1)6-8, ῬαΙρη. ἐπηομδαΐ ᾿πουῦθαί. [Ιμαἰ. ποῦ Ἵ 86ν᾽, ποι 

ἔς. "ηδ-(ἢ δ, “Ἠξι()οτηξ : ΟΗΘ. πνἄαρ ἴο β΄. Μοῦ Ἵ ψθθρ᾽ : 

ΟΙΒαυϊρ. δέδ.7ᾳ Ἱ Ὀϊοαῦ, 8οῦ “δὰ β]1ϑη ἔν. Ἐβιέϊδ- 1), ορ. αο.ἢ. 
8. 86. δὲϊάϊ δ δι16ἐ᾽ ἔν, "δὲδ-ϊο-ὶ (δ 142). Ο.]1,αἰ. οοπηραν. ρίθδγ68 

Ῥίαγοθ᾽ : 5Ικν. ργά-ψαϑ., ορῖ. "ρίδ:1.8-. Οδυδβαί. ηιοποῦ Ἵ οδυβθ 

ἴ0 ΤΟΠΙΘΙΩ Θ᾽ ἔτ, ἡγιοηοὶδ : ϑ[ςν, γιάμαάψαηι ; 2. Η]. ᾿ἱπιροῦ, μιοηδίθ 

ἔγ. Ἡππιοπο( οί : ϑῖκν, πιᾶπψαία. Οβο. ράξἐίαα ἱροθοι᾽ ἔν. "ροίο() δέ, 

ἰ0 1,αἱ. ροίξη8 ρμοίμί. Ο.1,αἰ. εἰμ [Ξἃτπὴ ὁ41164., παπιοα᾿ : 5|κγ. 

ἐγῶςψά-ἐξ [8 ὨἸοατὰ, Ο.1,8[. οοπ]. ἡμαΐ δἰ : 1,680. φυνίω. 
1μ4{. γ,τκὶδ Ἵ θη 8} τϑργϑϑϑηΐβ αἢ οἱάον ἔ71η1-ἰδ. ἔτοτῃ 7)11-8, 

Μιαὶ 88 5Κνυ, νοά, αγαίἐ- γά-ἰ “18. Ποβί1]6, Ὀθαγβ 111- π}}} ἔγοτῃ ἀγᾶ- 
ἐ-ὸ ᾿Βοβθ ἐγ, Νοὐν  ϑιαηάϊπρ {π6 ΟΥ̓ΠΒΟΡΤΥΑΡΕΥ -ἰ Μ͵Θ τηυδὲ 

ῬΓΟΡΔΌΙΥ αϑϑυπηθ ἐμαί 2 8 ποὺ αυἱϊΐο τηυΐθ. Τἢ8 ΘοΟπβοηδπί 

ΒΟΎΘΟΥΘΓ ἀϊδαρροαγοά ὈΥ οοπίγδοίίομ ἴῃ Κἴηξδ, ΚτΉϊί6, ΜὮΟΒΘ 

ΟΥ̓ Ώ4] οηαϊπρβ γογ0 "-ἰτἴ6-8, Ῥ-ο τοῖο. Ον, ὃ 185 ὀοποθγηίης, 

βεγῖ, Ῥαέγει8. οἴο. 

1) βοιμθ ἴογπιϑ, ἰπ ὙΠΪΟΒ ὑ τγῶ8 ΟἿΪΥ ΔΡΡΘΥΘΆΓΥ τοὐαϊπϑᾶ, 88 ἴῃ ΟΒο. 
δίδίοι, ὕπδε. ἔαΐα ᾿βαι᾽ ρογίαία Ῥοτίοι,, “11 ὃὍο αϊδροθοα οὗ ἴῃ {86 

δοείἀθῃοθο. 



122 πάρ. καὶ ἱπ [ἐα]16. 8. 134--- 130, 

Ιμᾶρ. ἔαηι-ἰό (ατ. βαίνω) Ἱ ρο᾽ Ὀδοδπιθ ἔσμοηλδ ἴῃ ρτίμι. 
Τέδ]ῖο (ξ8 208. 289), ἰβοποθ 1,αἱ. νοηὶδ; πάρ. Ῥγθβ. 8.:. Ἤη7-10- 

ἀἸθ᾽ (Αν. 8. 85. »"ιθγ΄- ψροὶξ) Ὀθοᾶπηθ ῥγίμ. 14]. ἔπιογὶο- (δ 290), 

ἐβοόποο [,Αἱ. ἸΟΥΟΥ, 8. ὃ8 120. 188. 

8 186. Ροϑίοοπδοπδηΐία). ἃ 88 ΟὨΪΥ τοίδι θα 8ἃ8 ἃ 00ῃ- 

βοῃδηὺ ἴῃ {Π|8 Ῥοβιτου ΘῈ ἃ οοηβοηδηὺ ἢδα ἀἰβαρροαγθα δοίοτο 

ἰι. [1ἱ. “ου-ἶ5, Ὁππῦν. [ἀντ Ο80. νγ-6ἱ ον : 5ΚΎ. ἀνγαίξ, 

ατ. Ζεύς. [,μΑἰ. α75 Ἱ 86γ᾽ ἔν, Τα -ὶδ οὐ "αἸεὶδ Ὀρβ46 αὐἀ-ἀφίμη: 

5Κγ. ρνΥ. 3. 85. ἄλϊια βαϊά᾽ ; ηιᾶ)ον 'στοδίοσ᾽. Ὀθβϑίάθ "ημᾶφριἷϑ : ϑΚύ. 

φιάῤτψα8- ἱστοαίου ; ορ. 8 510. 

πῃ Οὐ οᾶ868 ἃ ὈΘΟΘΠῚΘ ΒΟΠϑΔΏζΆ], ἃ ῬΓΟΟΘΒ8 ὙΈΉΪΟΪ Π]ΔΥ ὑθ 

ΘΟ ραγθα ΜΠ ἢ {Π6 ἰγϑηβιἐοη οὗ (Π6 8υ{ῆχ -"0- ἴο -μο- (δ 110), οἵἉ 

«οἷο- ἴο -ομῖο- (ἰπίογπηθαϊαίθ ϑίαρθ -οἰὁ) οἷο, (88. 269, 621). 

Ε.. κα. πιοάϊιι-8: ὅν. Ἰπάάδϊψα-δ: αἰζι8: ατ. ἀλλο-ς; ἀεμ-ρραά μι" 

“αυϊοῖκι-[οοἰοά᾽ : α΄. πεζός; οὔη-ϑρὶοἱδ: ϑκν, ράξῤψαηιϊ; σαρὶδ: Οο1}. 
λδαΐα. Ια ᾿|Κ6 ΠΙΔΠΠΘΡ 8180 δε), ΠΙΟΥΟΥ αἰγθοῦγ ἔν. Ῥυεηϊ, 

ὁ ποΥον (ορ. ὃ 184). Ὑμαῖ ζὲ γ88 βροϊζθῃ (ἢ ΟἿΪΥ ψ10} ἃ το Κ 

αὐιϊου]αίοα ἐ), 18 ργοΌΔὉΪ6 ἴῃ (861, δὰ ἴ8 γουομθα [Ὁ ὉΥ βπ6ὶ 
ΒΡ Ππρ8 88  αδίδιι8, Οογηοζίῖα (ϑθο] δῆ Π)10 ΑὐΒθρυ. ἀθ8 1μαἰοίη. 

Ρ. 251). 

ΤῊ ἔογπι 80ομ8 ἔγ, ἔβοζμεῖοσϑ (τί. 8οῳ- ἴῃ δοηίοῦ, ορ. ΟΥΓ. 
ἀ-οσσητήρ ΘΙρΡοΙ ΜΠ σσ τοὶ οὶ, 88.181. 489) 18 οὗἉ ἰπύθγθδί ἴον 

ἐ86 ΟἸΠΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗ {Π0 οἴδηρο οὗ -- ἴοὸ -ἰῦτγ) 8106. 42,2 ῬΓΟὈΌΔΟΙ 

ἀγορρθά ουΐ δἰ ἃ {ἰπ|0ὸ ΘΠ ἢ, ποὺ Δἰγοδαυν ἐΐ, τγᾶβ 8.1}} βρόίκθῃ. 

ΕΟΓΙΏΘΙ 80} [ὈΓ8 88 οαρὲὶβ οαρὶξ ἔν, “οαρὶθ8 Ῥοαρίοὶ τῷ 

οί. μα )ὲ8 μα). σαρο ἔν. Ἐσαρὶ (Κ6 πιανὸ ἔν, Ῥμιαγὶ, 8. 83), 

{πὸ ἰαζίον ἔν. Ῥοαμὶδ, 4180 ροϊμέ ἰο ἐμ18 οἱὰ ὁ, ᾿ἰΚονγῖβθ ποι. αἰϊε, 

Οὐνη δ 8 ἔτ, -ἰἶδ ορ. 11. νιδα 8 ἔν. Ῥηιοα 8 (8. 84 τοι. 1). 

Βοαι. [ΙΕ 18 παγὰὶγ ῬγοῦδὉ]6 ἐμαὲ γ πᾶν 58:1} δὴ οἱάδυ ᾧ ἴογ ἐ{1) 
5 ΒΌΟΒ απδηίξθα 48 ατἰι (ἔτ. ατὶ-8), νηοί ρέμηι, γζαςίαϑ, Τουπὰ 'π Βοπιδα 
Ροοίδ, {μΠ680 ῬΟΒΒΙΙΥ [0]]0 7 ἐμ 6 ργϑυδίϑηξ ργοπαποίδιϊοη οὗ βοπὶθ ἀϊαϊθεί. 

ἴῸ [5 φαϊίο ἱπογθά ]Ὁ]9 ἐπδὲ ἃ βἰ παῖ δὺ ὁπ6 Βο] 48 φορά ἴον ῥσίπι. Βοίβδῃοθ Ῥη δ ἐη8 
(Πα]δπ ν"ε220) οἱο. (ῬϊοΣ αταπιμ. ἀ. τόσ. ὅρυ. [Ὁ Ρ. 119 δ΄., Ηογηΐης Ζίβομτγ. 

ζ, τοα. ῬΡἸ]. Υ] 512 6.Ψ 

Οπ {89 οἶμον μδηᾶὰ Ἱπάᾶρ. ἐΐ βθθπὶβ ἰοὸ ῃδύβ τϑιηδὶπθὰ ὑῃ- ἑ 

ομβοροὰ ἴῃ ἐμ6 ΠΟ]]ονίηρ οα9θ8. [,8ΐ. ρθη. 9]. ἐγίμηηε: οί. 
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ῥνῦτ-δ, Τάτ. ἐγὶ7-ἃ, ΟΙΒαϊρ. ἐγτ7- ἐρὶ7-ἴ, αν. τριῶν. ραΐγῖμ-8: 

δκτ, ρίἐγίψα-, αν. πάτριο-ς. γξρίι-8: 5Κν. γαζέψά- 1). 8ίοηι (Ἰαῖον 

ϑη)}: δϑκν. ϑβἰψάμι, Αοἴῃ, 87)ώμ. ἀμεδῖμι8 ἔν, Ἐαμεδ)-ἶο8, ἤοντ 

ἔς πὰρ. "ῤδἰμροἶϊδ, 718. ἔν. ἘΔ] μεἶλο-δ, ἴτοτπι τί. ὄδομ- (ορ. ὃ 120 

δὰ ΟβἰΠο Ζὺγ ἀἰοβοι. ἀ. Ῥογί, 480 ΕΗ). 

6 οδῃηποί ἰ6}} ψ μοίμον {Π6 ὁ 8 δοηϑοηδηΐαὶ ΟΥ βοηδῃία) 

ἴῃ ὕπιῦν. ἔδδϊα, 186. Καδία ᾿ἰαοίαι;, Τλιαῦν. αὐἱό ἀαί. ἱαΒρ ο118᾽, 

0β6. πιο ὕϊα: ἴπ χηράϊα΄, ἀϊαν1α- Ἰονίᾶ-᾿ δηά ΟΥΠΟΥ Β᾽ ΠᾺΡ ΤΌΓΙΩΒ 

ἰβ (ἢ86ὺ ὕπιγ.-ϑατηηϊο αἀἰαἸθοίθ. Υ̓́ΒΟσΘα8. ἐξ πιᾶὺ ὕὉ6 ἱἐγαορά 

ἴῃ Βρ6Ι]ΠἸΠρΒ 8 ὕπτιον. Υ αὐ ΐατρον Ῥγο γοοῖδ᾽, Οβο. Τύνιϊ8 1ο- 

ΥἱΔιη᾿ (ορ. Οβο. ΜΙ 866 1{Κ|16{8 ΤΠειλιχίου), ἀρὰ αὶ ἴῃ 80 ἢ} ἃ8 {ΠπηὉγ. 

ΥἹβί8ἃ νοϑέϊϑα Ὀδδ46 γ9818 184 δ δέα 80]. 1Ὀδηχθηίο᾽, 8011 ἃ τὴ - 

δ΄ δεϑιἀθ βρ᾽πίϑη-ἃ δὰ βρίπαπι, Ο80. 8 ἔγοπι ἐΐ ἴῃ Βαῆϑβαθ 
'᾿Βαμ θ᾽, ΖΦ ἔν. αὐ ἴῃ δἱεοίοηι 'ἀϊθπν (ορ. 1,4ὲ. ἀΐδοιία). ἐ 8Β6Θ}18 

ἰο Βαᾶῦδ βργιπρ ἔγοιῃ οἱάθυ ἐξ ἰῃ Ὀοί ἔογτηβ; (6 σϑίβοϊβίϊο ῬγΟΟ 688 

ἸΏΑΥ͂ ΠᾶῦΘ ὈΘ6η ᾿ϊἰπϊξοα (0 ἐἢ6 1064] ἀϊα]θοὲ οἵ Βαηίϊα. 

δ. 1386. Απἰθοοπβοηϑηίαὶ ἀπά {ϊπ4]]}Υ. 

Ιηᾶρ. οἷ, οἱ, αἱ ὝΘΥΘ 5801} ἀϊρμίμοηρβ ἴῃ ῥυῖπι. 1116. Αἱ 
ἔμ Ὀορίππΐηρ οὗ Ὠϊβίουϊο ἐΐπιθ8 θἷ Βθθπη8 (ὁ βαῦθ ὈΘΟΟΠΘ 81 ΟΡΘἢ 

ἴὰ [μαἵ,. δηά Οβο., ἐπΠ6 ΟΥ̓ΒΟΡΤΑΡὮΥ δὲ ψ͵88 αὐ 8}1 δυθπίβ γοἰαϊποα 

ἴον ἃ Ἰοπρ' ἐἴτηθ αὔνογ {πη6 ἀἰρῃίμοπα μαᾷ Ὀθοοπηθ πιομορμίμοηρ, 

(δ θ5). οὐ δῃὰ αἱ ὝΘΓΘ οθγίδί ΠΥ 8.1}}} αἰ ρ πο πρβ αὐ {πΠ6 Ὀθρὶπαΐῃρ' 
οὗ μἰϑέογϊο ἐἰπηθϑ., ΤΉΘΥ Ὀδοδπιθ ἰπ ἐῃ6 ἢγβέ ἰμϑέβποθ 04 ἀπά ας. 

ον ἐμοὶν αγέμον ἀουθὶορηπιθμΐ 8. 88 81. 97. Ῥυΐπι. 104]. δὲ, οἱ, 

ἢ ΔΤ6 τηθὲ ὙΠ ΟὨΪΥ͂ 88 ᾿ποπορ βοπρδ ἴῃ {Ππ τῖ8πη, 6. ρ. θέα 

εεἰμ ϊο᾿ ἔν. ργΐπι, 14]. Ἐοὶ ἐδ, ἀπ ἃ ̓ππαπι ἔν. ῥυῖμπι. 1{4]. ΓΟ" 0-Ἴ, 

δῦ εἰ τ-α Ο86. βϑύδί δύσϑ. 

Το βγβὲ οοπιροπθηΐ οὗἉ δὲ, δὶ, ἀξ ὰ8 βῃογέθηϑα Ὀθίογθ 60Ὲ- 

Β0Οη8η 8 ἵπ ῥΓΠ. 1.8. ΟΥ ῥτΐπι. 104]10,. 6. ρ΄. μα΄. οἷοο8 ἐϊ 8 τε 

ϑκγ, «αἰξ, πάρ, "-δὶ5 (88 85. 612). 

ΕἾΠΑ] "-σὶ Ὀθοδηθ - ἷἰπ 1μαἰ., 6. 9. ἀαΐ, 80. ὀφμδ -Ξ- Ον. 
ἵππῳ; Ματῖυβ Ὑἱοίοσίπυβ ΚΠΟῪ -οἱ οχ ᾿ἰυὶβ δηθίαυΐβ ΓοΘάθγα πὶ 

1) πδϑίδ, νδδξβθ ῬΥΟΌΔΌΙΥ ποὲ ἔν. δ-δλ 68 τς βΚκυ. -δλίναϑ 'ἰὰ οὰ. ργνα)ἄ- 
δίψα οἷο. (ΟΡ. 8.012 1.αἱ, ατδμιπι. ὃ 90), Ὀυϊ ἃ ἐγαπεξογπιδίΐοῃ οὗ ἔ-ὁλὶ 

ἉΠΟΓ ἐδί18. ἴῃ [06 88Π10 ἸΠΔΠΠΟΥ 88 ἐΐδὲ 88 οὗ β-δλ}ὲὶ αἴξζον ἐδίϊ,) ορ. Κκυ. 16- 
δέφ-αηι 1, γεῤνιάτδηψτανι 'σο δ᾽ πιὰ ραν 019 «αὴι (866 [μ6 δοοϊάθποθ). 
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οἵ Ἰοαρυμη; ῬουμΔΡ8 80}}} {πΠ6 οἱὰ -ὅὶ. -ἀἰ Ὀδοᾶμηθ -ἅ, 6, δ. δὶ. 

Μαίᾷ ᾿Μαϊαϊαρ᾽ Ἰἰκ ατ. χώρᾳ; -ἄϊ τᾶν 5{1}}} Ὀ6 γοργθϑϑηίθα ἰῃ 
[Π6 οἱάοβί ᾿πβουιρίϊοη8 ἴῃ 800 ἢ ΕΟΓΠῚΒ 88 ομογυαΐ, Ὑ δέ -αὐ 

ἷ8Θ πΠ6 Ἰοοδίϊνο δῃηάϊηρ οὗ ἰαΐϑθυ ἔΐπηθ8. Ο86. ἀδί. ἃ Ὁ6]]δηᾺ{ 

᾿ΑὈ6]]απο᾽, ἀδίναί ᾿ἀϊναο᾽. 

ΟἹἀά [1γ198}. 

8 187. Τπ1{14}}γ7. [ἢ τηοϑὺ σογάϑ 10 ΘΟΠῚΘ ἀη 6} 60Π- 

ϑιἀογαύϊοι 1ὑ οδηποί ὃ6 ἀοίθγιηϊποα Ὑϑίμον ἐπ 1η1{18] ΒοΟυ Πα Υγ88 

Ιηάρ΄ ὁ- ΟΥ 75) δπα γϑοθϑ οἵ {π|8 πάρ’. αἰ ἜγΘμοΘ μᾶῦθ ποί, 80 ἴδ 

881 Κηον, δἰ Ππορίο ὈΘ6 ῥγογθά ἱπ Καϊεῖθ. Τῆδ οοπβοηϑῃί 788 

ἀγορρθὰ ἴῃ [γβὰ, Ὀὰξ ψβ τστοίαϊηθά ἷἱὰ ἐμῃθῸ Ο14]10- ΒΡ Δ Πηΐὸ 

Ὀταποῆ. 

Ιηᾶρ.. 1- ἴῃ 1μ4- (ἐγ, ΒΡ.) ἐουπά ἴῃ Ἰηϑηῦ Βυϊίαπη. ρῬΓΟΡΟΓ 

Ὠ8Π168, 88 Ο. Ογταν. Τ1μα-ηονίν (πον ΕΤΘΠΡΈΠ)): 5Κνι. ψάαἢ- ῬῬΔΕΠΟ, 

οομῃθαί᾽, ατ. ὑσμένη. 

ὙΠ οίμον [Π6 ΓΟ] ον πρ μᾶΥ6 [ηαρ. ὑ- ΟΥ 7- ἰΒ ἀου εξ}: Ο τ. 

ας ὅς Ογν. ἰθμαης Οοτη. ἑομοης Βτοί. ἑαομαηΐ ᾿“Ἰαγοηΐθ᾽ 68]}]. 
ΤἸουϊηοὶϊἶμ-8, ῥτῖπι. οὶ. Ἡορροζο-δ: ὅσ, ψευα-ξά-8. ΟΟἾτ. ΘοΙηραν. 

δα (Βκδί. ἑαοιι), βϑυρουὶ. σαι: ὅν. ψάνεϊψαϑ-, ψάσνεϊδίῃα-. ΟἽ. 

δὲ 268}, 141]. Τ]απέμ-ηιᾶν 8 (ρ. ΜΙά. [γ΄ θαηλμν τε ΟΟἿν. ἐξΏΜαΥ 

θϑίουϑ, ζϑαϊοιυϑ᾽ ἔγ. δέ " πιᾶνρ 'στϑαῦ). ΟἿν, αἷγ οθ΄, ΟΥπιν. ἐὶ 

(ΞξΞ ἤζαφ) ᾿ἰοο᾿, Βεορί. θη (ΞξΊ Ἠασίη) ἰογ, Οὐμαῦ 6141]. βγοροῦ 

ΠΒΠῚ68 ὙΠ 1- 88 71μω7γα, Ἰιθαυϊη 8. Φθυβ9- Εθοὶ ῥ. 47. 

8 188. Ιπἰογβοηδηΐαὶ ἡ Πα ἀϊβαρροαγθά. -ἕαι -ἰδ Ἵ δαὶ, 
2, 86. -«ἰαῖ: ΤΛ{ἢ. 8{6-78-8 Ἷ ρ]466. την 861, -εαγὶε Ἵ Ἰογθ᾽ (2. 85. 

εαγὴ) ἔν. ᾿σάγα-ϊδ οὐ "σάγα-ἰδ, ἃ ἀθῃοτηϊηδίίγθ σοῦ {{κὸ ΟΥ̓. 

τίμαω ἔν. ἔτίμα-(ω, ὅν. ργίαμᾶ-ψά-ηι. 

8 139θ.{( Ροϑίοοηῃδβοπϑδηίαὶ!. )4ἰ. (ἰηβίγ.) 85. αὐϊδέὲέμ (1. ὁ. 

αἰϊὰμ) ἔν. Ῥαϊὰδ, ϑίθιη αἶζο- οἰ μοῦ. Οὐομαραν. ἰαΐσί (1. 6. ἰαΐ φὶμ) 

Ἑ118]16 γ᾽ ἔν. ἤίαφεϊσί(θ): ὁΡ. ΟἿ. ἐλάσσων ἔν. Ῥέλαχ-των. 
-ὁ ΜΙ ρα] α θα οι οὗ [86 ρῥγθοθάϊηρ οοηβοπαπὲ (δ 040) 

ἌΡΡΘΔΙΒ Ὁ -10- ἰῃ ἔπο [πάρ΄. οπαϊηρθ "-10-8, ᾿πίοτηι ἀπά ἴον "-ἰᾶ, 

8. ὅ. αἴϊο 'αἸϊαθ᾽, αὐΐο η- ᾿αἸ απ; ποαΐγ. ϑμέα6 η- 'ϑοαῖ: ἔν. Ῥβοάζο-ηι: 

Τ1ιαἱ. 8οἰὐμ-ηι; πἴθ πον: ὅτ. πάσψα-δ, Ἰηᾶρ. ἐπσιψ-10-8 (ορ. 88 60. 
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154); ἔϑιη. αἷΐθ ᾿41|1ὰΔ. ΤῊΪ6 -6 4180 ΡΡΘΑΙΒ ἴῃ ὁ8868 ὝΠΘΙΘ 80- 

ὁογἀϊπσ ἰο 8 120 γὸ βῃουϊὰ οχρϑοί δῃ οὐἹρἹπδὶ -ἰΐο-, 6. β΄. ΟΥ̓ΡΟ ἢ- 

ῃ. ογϑαϊίαϑ : Οοἰῃ. αγδὲ ἡ. ἹπΗθυϊαποθ.. 

Εοπι. Τμ6 Ῥγόοθββ, ΝΉΪΟΪ. σανθ τὶθθ ἴο {Π18 -6, 18 ποὺ 0168 Υ. ΥΘ 
ἀο ηοὲ ΚΠΟῪ ὙΠΟΙΠΘΥ ἴῃ {π18 Θ4809 6 ὮΔΥΘ 8180 ἰο ἰδ κθ ἰηΐο οοπδίἀθγαιϊοῃ 

[80 δυῆχ ἴογπὶ -ἰἶ- (8 84 τϑηὶ. 1) [0Υ [860 πι880. δῃηὰ ποϑυΐϊ., δηὰ 00 {π0 

ἴοπι. ἃ Βυ ῆχ ἔοτηι ἂΒ ἴῃ [}{}. ζΖοϊ Ὅτοοῖ, Ρ] δῦ, ΤΒΌΓΉΘΥΒΘη οοη͵θοΐυγ 68 

(δὲ Ῥαϊΐο8 ἢγϑὲ οὗ 41} Ὀθοδμθ αἱ ο8 (ορ. αι. αἰΐμ8),) [θη6ὸ δαϊφο(8) (ἴ' ἰδ 
ἰο δ6 τοδὰ δ ραϊαίβ]βοὰ 1), αὐΐθ; ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΙΠΡΊΥ ἴῃ ἐπο ἔθπι. ταϊχᾶ, ᾿αϊϊᾶ 
ῥαΐφα, αἰ: ον. Ο4]}. Αἴΐβϑοα ττῪὸ Αἰΐβδία δπὰ β᾽ τ} ΓΟΓΠΙΒ. 

8 140. Απίθοοπϑοηϑδηίαὶ δηά ἔϊπ4]}]Υ. [ἢ δοοθηϊθα 50]- 

[Δ 0108 οἱ ὈΘοδπηθ ὃ (ἰα) 8 66; οὐ ὈΘΟΔΠΊ6 Ο6, βμα!}ν ξ 8 82. αἱ 

Ὀροδηθ α6. βμ4}}Υ Σ 8 98. 

Βο. ΟΡ. 8ὶ 657, 4 ἴον ἤπ8] [πᾶζ. -δὲ, ἄϊ. 

ΟΟΥΙΏΏΔΗ 16. 

8 141. [π1184}}γ. [πᾶρ΄ 2- δπὰ 7- [6]] ἑορϑίμοσ ἴῃ ὁ ἴῃ ῥΥπι. 

ὕοστη. 

πὰρ. ἐ--. Θοίῃ. 7δ᾽ ΟΗΕ. 78)" ἢ, 'γοατ᾽ : Αυὐν. ψᾶγ' ᾿. Ὑθϑατ᾽, 

αν. ὧρο-ς ἱγοατ᾽. αοίῃ. 7μ8 (9) 'νοθ᾽: 1.8. 79, α΄. ὑμεῖς. 

πάρ. 7-. Οοἰδ. 7γμζ ΟΗΟ. 70 π. Ὑοῖκο᾽: 5Ξ1|κγ. γμσά-ηι, αν. 

τυγόεν ὙΟΚΘ᾽, 

Ιξ 18 υποορίδϊπ ὙΠΘΙΠΘΡ 6 ἤδγο [πᾶρ΄. 2- ΟΥ 2- : σοι. 7μ4908 

(ὑᾶφφοῦ) ΟΗΟ. 7ωηρ ᾿γουηρ᾽, ρῥτῖπι. ϑγπι. “ἐμ σα-8: 5ΚΥ. 
ψμρα-ἐά-8 Τ,αἴ. 7μὐθη-οὐ0-8. 

Οοίῃ. 7- γψἂ8 2-. [ὼ ΟΗδ. (απ Οϑ.) 2- Ὀθέοτθ 6 δῃὰ ὁ 

Ὀθοδτη6 ἃ βρίγαμέ, συ Β 0} γὰ8 ττϊἐθπ σ, 6. Κ. 9θπξν Ὑγοπ᾽, σοδαη 
ὯῸ ΒΑΥ͂, Βρθδῖ', ἱπάϊο. ργθβ. σίδμ, θὰ ρτοί. ἑαΐ Ἰαδιρι; 8. Βτϑιηθ 

ΑΒδά. αταμμ. ὃ 110, Ἠο]μαυβθη 10 ϑορθβίου Μυπάατγί ὃ 182. 

Ῥσπη, ἀθγτη. ζ- ἀτορροὰ οὔ ἴῃ ΟΟΝοτβο: Ο.106]. ἄν, οὐ, μηφν 

Ξε ὅοὐϊι 7ὅν, 7μῖ;, }ιι008. 

8 142, Ιπέργβοἣϑ πα]. 

Οοίμ. ἔδπι. βίθπι 17ὕ- ᾽'θδδ᾽ τὸϑθ [,αἱ. 9θἅ-, ορῇ. "εἰᾶ-. 

Ῥεῖῃ. αογπ). -ἐϊ τ Ἰηᾶρ. -οὐ- (8. 67) Ὀδοδιηθ -ᾧ- Ὀθέογο 

οομβοηδηΐβ ἃπα βη4}}]Υγ. οί. ῥ»οἰ8 ΟΗΟ. ἀνγὲ Ὦγθο᾽ ἔν. Ἐδγϊ- (ὃ: 
Ἄκν. ἐγάψαδ, Ο.Βυ]ρ. ἐγγ76 ἐγ176 οἷο.) Τπᾶρ. Ἐἐγόζο8: ᾿Ἰκονίβο αοίῃ. 

φαβφίεῖΒθ ΟῊἨΟΘ. φοϑίϊ ᾿φαθθίθ᾽ ἔν. ἐχαϑίϊ-(ὃΣ τα ΟἹ Βα]ρ. φοϑίζ76 
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φοκίϊ)ο, ορῖ. Ῥαἠιοδίολ.56. 2. 8ρ. ἴτηροῦ. αοίιῃ. παϑοὶ ΟΗΘ. πονρὲ 

8876, ΠΟΙΓΙΒΗ᾿ ἔν. ἐπαζί-() (οὐδ. 85 ἴὺΓ Ζ δἰἵεσ [Π6 ϑηδίορυ οἵ 

φι,8ϑΩ ἢ} ἴο ΤΘΟΟΥ͂ΘΥ, Ὀ6 Πθ4]64᾽, 8. 8 581), αοίῃ. ,"α-οαγαθὶ ᾿ἀΘΒίτοῦΥ 

(βοιηϑί ηρ})} : ὅτ, ραγίάψα οἱ βοτηθϑίϊηρ ἰαῖκα ἰἰ8 οουτδο᾽, ΟἿ. 

φόβει ᾿θολγο᾽ ἔγ, ἔφοβε(ι)ε, [πᾶρ. ᾿-όϊο. Ορ. 88 660. 1. 661, 2. 

αοίῃ. ἱπάϊο, 1. 85. παβϑ7α, 8. 8685. πα87}} (ΟΗΟ6. πογίμ πορὶξ, 

ΜΝοα ΗΟ. μᾶάλπγο, πᾶδν) ἔν. ρτῖμα. ὅοστα. ἔμπας ἡπαςὶ αϊ, 8:11] Ὁ] ΘΓ 

Ἐποφόϊα ᾿μοσόϊοαϊ!Π, ΤῊΪ8. -δθ-,) γουηρον -ἰλέ- Ὀθοαπλθ -ἐΐ- -ἴ- αὐΟΥ 

Ἰοηρ' ο]οΒοα 8014 0]68: αοἶι. ἡγαυαγαἀοῖρ. Ορ. δΚκγ. 1. 8ρ. σαγίἀψα-ηη, 

8. 85. υαγίάψαϊἑ, --Ξ Ἰπαρ, ῥτίμῃ. ἢ, ἡμογέόὶδ, ἡμονίόλο-ἐ, Αοἰμ. απα- 
πιαλί)γα Ἱ οὔἶον υἱοϊϑηοθ᾽, 8. 8ρ. σπαριαλίοὶρ, ἴτοτα απαριαλιζῖ- 
ὙΘΡΓΟΔΟΝ᾽, ὁδπ δ ἰγϑορα Ὀδοὸῖκ ἰο Ιπᾶρ. "-1-ἰό, "-ἰ-Ἰότ, ορ. 81κν. 

γοά. αγαϊὲ- γά-ἰ ᾿ἰδ Ὠοϑ 6116 ἔγοτῃ ἀγαιί,- ᾿ΠΟΒΠ γ᾽, ΟΡ. 8 688. 

6 18. απθοβίϊομδ Ὁ] ψποίμον οἴ. 1. 85. ορί. δαέγάμ (ἰπάϊο. 

δείγα Ἵ Ὀδαγ) 18 τϑρυ αυὶγ ἀσδυθιοροά ἔγτοια ἤὑλογο-λεηι Ῥτῖπι. 
αοσῃ. “δεγαϊμ(ι) (8 244) (Ῥαὰ] ἱπ Ραυϊ-Βγαυπθ᾽β Βοὶίν. ΕΥ̓ 818, 

ὟΙἼ161, ΟϑμοΙ Μονρ. ὕ0πὲ. ΕΥ̓ 802, Ζὰν Οἴοδοὶ. ἀ. Ροσῆ. 626). 

Θοίμ. 8ίμ7α Ἱ βον᾽: ορ. ατ. κασσύω ἔν. ἔκατ-σχῦτεω, ΟΟΒυΪρ. 

δί)ᾳ ἔν. ἔδίνελᾳ (δ 60. 147), 1μοὐδ. 8οἠμ7ώ. 

παρ. δὲ- ΔΡΡΟδΙΒ ἰὴ Οαοἰμ. Ὀθίογο σοῦγθ]β 88 αὖ- (αἴ7-). 8αῖα 

Ἱ βον᾽, 8. 86. ϑαὲἐΡ (αἶδο 8αἱ7ὲὴ}, 8αἰ)αηα8): ΤΑϊῃ. 8όγιε ΟΟΒυὶρ. 
ϑὄόᾳ Ἱ βον᾽, ορῇ, ᾿ϑξὶδ. αγηιαὶδ ἔ. (θὲ. αγηιαΐδη-) ᾿ΘοΙαρδβϑβίομ᾽ 

τοι αγηῖα Ἵ ΡΥ, 8. 80. αγηιάϊ), φτῖπι. Οοσπι. Ἐαγηϊδίδη-. Τῃ 
ἀηδοοοπίθα ἢπα] Βυ]}]8 0168 88 -αἷ- ἔγ. ΟΥ̓ ῚΠΑ] -ὅ-16- : 8. 8βρ. αγηνάϊβ 

ἔγ, Ἐαγηιδχ -ἀ()) "-δελο-, ἴὰ ἸΒ ΠΘΥΘ ἃ απθοϑίϊοη οὗ ἔμ ῥγαϑϑῃΐς- 

οἷά88 ΜῈ]. 8 γϑρυθβαπίθα ἱπ [,.δἵ, ΌὉΥῚ λαδδγο, ἑαοδνο, 8ἰϊξνε ((Τοἱῃ. 
λαδαη, βαδαη, 8ἰἴαη). ἴῃ ΟΗΘ. πὸ μᾶυθ ἐδ ἔογιηβ βαρ (βα αΉ), 

ϑἄῃ, βἄϊαη (ὶ τα, ἢ), 8αισαη (Οϑ. δαϊση, Αρδ. 8ἄιραη, Ο.166]. 54) 

88 Θοπῃρᾶγοα ψι}} Οοὐθ. ϑαέα δπᾶ {Π0 ἔογτη αγημδὲ 88 οοτπιρατγοά 
αὶ Οοἰϊ. αγηιάϊῥ. 

Βοπι. 1. ΤΠ πθοἢ ἀϊδουβεοὰ αἀπθοϑίϊοη 88 ἰὸ ἰδ9 Δἰβίουυ οὗ βδηίοθ- 

γοοδ]ΐο δὲ ἴῃ ἀογιμδηΐϊο (ΓΘΟΘΏΔΥ ΠογῸ [Ὁ ἀϊδοιδδοὰ ὉΥ Ῥϑὰ] ἴῃ Ῥδϑυ]- 
Βνραῦυπθ Βοϊΐν. Υἢ] 152 Π᾿,͵ Κῦρο] ΙΧ 509 Β΄, Βτγοπιονῦ ΧΙ 46 45) πα8 ποὶ 

γοὺ ὈΘΘΠ ΟΟΙΏΡΙΘΙΘΙΥ ο]οαγοα ὑρΡ. ΤῸ ΦΟΙΙΟΥΗΣ βοοὴβ (0 τὸ ἰὁῸ ὈὰῸ {π6 

τηοβὺ ῬΎΟΌΔΌ]Θ. 

Ἔρδὶδ οχίδίοα ἀρ ἰο ἴπΠ0 πὰ οὗ ἴη6 ρῥτίτα. θα. ροτϊοὰ. ΤῈ αἱ ἐπ 
Οοὐμ. δαία 8 ἴπ0 Ἰοησ ΥὙοῦ 61 οὗ ἐπθ σέ ἰπ δαέγα, ἸΔΠΙΘΙΥ δὴ ΟΡ ΘᾺ ὃ, 
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ΤΠ ΠΟ ὙΟὟΘΙῚ δ ΟΘΡΓΔΙΏΙΪΥ ἐο 06 δββαυπιθὰ 4180 ἴῃ ἰοᾶῃ πογὰθβ 88 δαΐγαἰϑέδ τς 
(τ. αἵρεσις (61. αἱ ΔΒ Δ ΟΡΘη ἔ ἰῃ {Π18]8}8 ἐϊπι6) ; 8. Βγαῦῃο αοἱὐ. ατατηη.3 
Ρ. 11. Ορ. ἀοιξ. αἷὁ Ὀοέοτθ τὐόν618 ὃ 179. Τὸ 18 ρῬγοῦθθ]θ ἐμαὶ ἐμ 7 ἴὰ 

δα} ταϑ 51}}} Ῥυῖπι. αἴϑστα. -ζ..) Ὀαὲ 1Ὁ ταδί ποῖ Ὁ6 τιδϊπἰαϊηθὰ 88 οοτίαϊη. 
Ὁ ΠΙΑΥ͂ ΔΡΡΑΥΘΗΝΥ ἀβϑυπιθ ἴοῦ δὶ ϑγηι., ὙΠΘγΘ Φ Ὀθοθπιθ ἃ (8 75), 
ἴδαι ὁ ΡΑΓΕΥ (θοΐογο α δπᾶ συϊξυγα] γυονγ6 18) τορυϊαυ  ἀτγορροὰ ουϊ δπὰ 
ἴ8αὲ ἔθη το πιδὰθ 118 ΔΡΌΘΑΓΒΠΟΘ ὈθίοτΘ χυΐξίαγα] υοῦγ6}8 δἃ8 μ᾽ ϊὰθ (1. ες. 

βἄιρμ), αἴϊον σον ΟΥ̓ ΓὌΤΤα 8881 πι]]δἰοπ ὁ Ὀθοδπιθ 4180 υϑοἃ Ὀθέοτο συϊέατα) 
ΤΟῊΘΪ8 δα τ ὈΘίοΤΟ ρδ]αίδὶ; απὰ αδἱ ἐ]}ι18 βίαρο ἔθ ἀϊβογοηπὶ ἀϊαϊϑοίβ ἰοοῖς 
ἀϊδοτοης ἀϊγοοίίοηβ. Οπὸ πιϊρξ 4180 δββυπιθ ἐπὶ ἐΠ086 ἴοτιηθ ἴῃ τ ΒΟΙ αὶ 
ΤΟΚΌΪΑΥΙΥ ἀτορροά ουὐυὐ ΟΓΘ οχίθηἀθα ὈΥ ΔΙΔΙΟΦΖῪ [0 8}} οἰδονυ ἔογῃιβ δηᾶ 
ἐδαὶ αὶ τδϑ ἰαΐοσ ψοπογαϊθα δραΐῃ 88 ἃ γ᾽ ἰἀθ ἴῃ ϑἅ-ἴ8, 8δἄἅ-ἰξ οἷα. 

Οτἰχῖπαὶ δὲ6 ἴπ ππδοοϑηίοα ΗΠ] 580116 0108 ψγῶβ ἰγθαίθα βοιῃονπμαί 
ἀϊεγοπίὶγ. 8. 865. ᾿αγηιξιἀϊ Ὀθοαπιο Ῥανηιξιαϊ (πἰῖ ὀρθὴ 8). ἔμβοποο Θοίῃ. 
αὐ δπὰ ΟῊἨΘ. α»»ξί. ΕῸν Οοίμ. 1. 8ρᾳ. αγηνα, 1. Ρ]. αγνιαη), 8600 {ἢ} 
δοοϊάθησο. 

Ῥγπῃ. αἴονιη. ᾿δίσίαπα-η ἴο ὈΪ]οϑβοπι (ορ. 1,8. ,ὅ-8 5ὅ-»-18 
Βοποτ): ΟΗΟ. δίμοαπ (ὀϊμομαη) διμοίαπ διίμοισαη, Οϑ. διδίαη, 
Αγρβ. ὀίδισαηι : ορ. ΟΗΟ. 8αίαη εἄιοαῃ δΌουθ. τίη. αογηι. 8. βρ. 
Ἐρ ο- αὐ Ἴονθθ᾽ (ΞΞ Ο.Βυϊρ. ργἱ7α-76-ἶ Δ κο8 οἂῦθ οὐ᾽) Ὀθοδυηθ 

Ὡνησιᾶϊ, γγησᾶϊ, [Ἄθποο αοὗ. “5, δπδ]ορουδὶγ ΟΗΟ. 8αἰδδὲ 

ΞΞ ἀοέϊι. βαϊδοΡ ᾿δποϊπίβ᾽; ορ. Θοίϊμ. οοιαραν. αγηριῦζα ῬῬοογϑί,, 

ΒΏρογ]. αγηιῦϑίβ Ῥοογοδί᾽ ἦγ. "αγηιδ-ῖζῦ, -ἰϑία- 2,  ὨΪΟΙ γέ Ὀθοδτιθ 
Ἰαγηιδίσῦ -Οἰϑίαξ. 

Β6πι. 2. [Ὁ 18 γι γκΚαῸ]9 ὑπαὶ δὲ δὰ δξ νογο ἐγοαϊθὰ αἱ θυ θη 
δείοτο σοηβοηθηΐβ, Ὀυξ 1 860 πὸ Ρ]Δυ 81 0]106 πιθϑηϑ οὗ δυοίϊἀΐϊηρ ἐπὶ8β 88- 
δυπιρίϊοι. 

ΑΥΟΡ βῃογέ ὙΟΥ6}8 -ἦπ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 -ααἀ)7- ἴῃ αοίῃ. 

θη. μ]. ἐσααα7ὲ 'δαοταπι: 5Κν. ἀναψά-. ἀαάά7ζα ἽἹ ϑυοκ]ο᾽: 5Κν. 
ἀμβάνα-»εἰ. ἰᾳά7α Ἱ ποῦ: 5ΚΥ. ἀ-γᾶτηι. Τὸ ἐπῖ8 -ἀ7- οοτγοβροπάϑά 
ΟΟΝογδα -σ97-) 6. δ. Ο.106]. ἐσεσαΊα : ἀοὐμ.. ἐνααα78. Τὴ Ἃ οδίρθειι. 

[86 οΥ̓ΡΊΠ4] ῥτὶπι. αϑγτη. ᾿δουπᾶ᾽ σοηῃθγαίθα δὴ {, ψ  ΐοι, πηϊπρ 

στὰ ἐπ ργθοθάϊηρ γοναὶ, ἰοττηθᾶὰ ἃ αἀϊρῃίποηρ, δπὰ στμθη ἐπ 

ῬΓΘΟΘΟΪΠρ, ΥΟὟΘ] ΜΔΒ ἐ, δῇ ἢ, 6. 5. ΟΗΌ. σχισοῖ7ο: οί. ἐυαα (78, 

ἔγῖ)α - ΟἽἿο6]. ἔγῖσο. ΤΠ οοπαϊοη8 ἴοσ {18 ππΐνοτβαὶ αἴθ γπι. 

Βρθ 018] ἐτοαίπηθηΐ οὗ -ἴ- πᾶνθ ποί Ὀδθθῃ ἀοίοσιηϊποᾶ. Ον. 8 1179 

πὰ Κῦροϊ π Ῥδ0]- Βγαυμθβ Βοιῖίν. ΓΧ 528. 

Βοπι. 8. ΤΠ σοπβοπδηΐ, ἀονο]οροα Ὀθέογο ἐπθ ὑτῖπι. αόση. ἐς-ϑουπὰ ἴῃ 
Θοιπίο- Νοτβο, γγῶ8 ἃ ρϑϊδίβὶ σ. Νοίμίηρ βίδπαβ ἴῃ ἐπ 6 ΨΑΥ οὗ οὔγ δβϑί ηΐης 

εἶδ μαϊδέδὶ στάϊῶθ ἐο Ο.100]. σὺ Ὀοΐογο 7.0 Τηΐδ βουπά πιονοὰ {υγέθο ῦ 

μιοκδδαννὉ 
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ἔογσαγὰ ἴῃ αοἰμὶο ἀπά Ὀθοδηθ (ἀοτβα}}) ἃ (44). 8606 Βτγαυηθ ἰπῃ Ῥϑυ]- 

Βτιδυῃθ Βοϊίγν, ΙΧ δ45 ἢ. 

πάρ. Οὐδ παίίοη -ῳ3-. οἰ, σέϊμμη)α Ἵ Βμ1πθ᾽, Κ6 αν. 

σπερμαίνω Ἵ Β0Ὺ “ι 866α᾽, παρ. -ηρ εἰ (5. 245). οί. ἀπηὶ, 

8ί. ζμη7α-γ τ. 86Χ, σγϑοο᾽ ἔγ ἘἜδῳ-ἴο-; 8βαηια-ζιρι)α- ᾿οἵ [6 8810 

ΤΆ0Θ ΟΥ ἤδη γ᾽ ἰο αΥ. ὁμό-γνιο-ς, ΜΉΘ. βίαπμα ἰο ὁπ6 δῃποίδογ 

ἴῃ 8 88:6 τοϑἰδίϊοη 88 [,δ΄. Τοῦ ον ἴἰο 8|ωῦ. γηγεψέ Ἱ ἀϊθ᾽ οἷο. 

(8 120 γ. 112). 

οί. -)- ψὰ8 -ὦ-. Τὴ ἔγοααθηΐ βρ6]]}1πρ τ ἰ σ᾽ ἰη ΟΗΟ. 

Ῥοϊηΐβ [0 ἃ βρ᾽γϑῃΐαὶ Ῥγοπαυποϊδίϊοη, 6. ρ. ρίμοσομίδε ἴο δ μοίαη 

“ἴο Ὀ]οβδοπι,, ἐσαγί-δᾶφο ᾿ΒΘΙΛΙ Ιου θ᾽ υ8᾽ ἐο δἄΐαη ο 8οϑ᾽, 8. 0]. 
ορί. ργθβ. δαϊδοσδη Ὀθϑιάθ βαἰδοὶδη 8αἰδοξη ἔγοτα βαϊδδῃ ἵἴο αμοίϊηί᾽, 
ΟΡ. ὃ 120 οχσίγ. 

8 1418. Ῥοβίοοπμβοηϑηίδ,, 

Οοπβοπμδηῤ ὁ ἃ ἴῃ ὑπο 1ηἰ{14] ΒΥ114 Ὁ1]6 ψτὰβ ποὺ γοἰαϊηθὰ 

ὉΠΟΠδηρΘά. 

ΟΥ̓ {ῃ9 Ιπᾶγρ. ἀου]ο ἔογπι οὗὐἨ ἐμ Ορί. ᾿δίδτηι ἀπ ᾿ϑὲῤξειη 

τη ἐπθ Ἰαὐΐθσ ΟἸ]Ὺ βυγυιγοά: Οοίμ. 87)ών. ΟἹ. δ]8ο μϑ- έγα 8 

ἁρτγουϊοα ἐοτίμ᾽ (ργθ8. 1. 86. τι8-ζθὲ- 6), οὐ ΊΠΔΠΥ "αἰ τσοη0-8 ἔν. τί. 
ᾳοὐ- (Ορὶμοῦῦ Μοτρμ. ὕπὶ|. ΙΥ̓͂ 88. 868, 878). 

ΤΙ αὶ οὗ ᾿δεζ- απιίθα δὰ ἐπθ [0] Ονγῖπρ ΜΚ ἰο ἔοσα ἃ ἀϊρἢ- 
ἐμοηρ ἰπὰ αοίμ. 8ιαη ΟΗΘ. 8ἰσαπ ἴο βον᾽, ΟΗΘ. ϑὐμΐα ἀπ] 

(ορ. 85κν. ϑγῶ-ἰά-8 ᾿δοχη,, {10}. 8ὲώ-ἔα-8 'βανση,, ϑ8ἰώδα-8 ᾿'δουσηρ 
ἐπ γϑδά"), 1Ἰκουσίβο ἴῃ ΟΗΟ. οὐῥμισαη “ἴο μον ἐγ. "διἄ- (ορ. ΟΙΒυ]ς. 
ὄυᾳ ἔμᾳ Ἱ ομον’ ἔν. "οσϊδυᾳ ᾿οίδὶᾳ, 88 δ2. 141). 

Βθαι, ὙΠ ϑέμ)αη,) 88 οοπιρατοὰ τὶξῃ »αἼμητθαγαβ ΐὅϑρΒθγο οὗ ἐδθ 
οαγίμ᾽ (ἰ. 6.ὡ Ἡηἑα)ιμη(α) σαν 48) Θἴο., ΘΟΙΆΡΘΓΘ δέμδ ᾿ἱδουυδηΐ ἔν. ἐδίμ(α)-Ζ 

(ψοπ. }ίυ-ἶ8) ὙΠῸ δρη7ιδ 'Βοηβ᾽ ἔγ. Ἐομηίμ( ἢ (οΡ. 8ὶ 119). 

Μοα1411γ. 

οί. τηηὐα7ὶ8. νεϊάζα ᾿τλθάϊαβ τηϑᾶϊδ᾽ : Κ5[κν, φιάάδνψα-8 πιάαμψα. 
αἰ7ὲ8 αἰϊυθ᾽: ατ. ἄλλο-ς. δξγιι8-7} 8 ῬΑΥΘΙΠΐΒ᾽, ΡΓΟΡΟΥΪΥ ρδγέϊο. ἱδαυΐῃρ 
Ὀγουρλῦ ἔονί᾽ : ορ. 10ῃ. ρθη. 868. ραγίϊο ρὲ. ϑδὰζιϑιῖο οὗ βεζκὼ Ἱ 

ἰαγχη. Ορί. υὐϊ᾽άτι γο]ϊπι᾿ 1) ἴογ οτῖρ. ᾿μοί-1δ-ι (πὶ. ἐπὶ8 ΟΡ. 

-Ἅ..»ὕὅ» 

1) Το οπάϊηρ ἔογμιθα δου (16 ΒΗΔΙΟΘῪ οὗ δαίγάμ, 8. 0 βοοϊἄθειοθ. 
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ϑ)άμ ἴο Ὁ ογὶρ. "8. δ-η). μαΐ7α Ἱ ταῖβο᾽ : [1μαἱ. εαρὶδ ἔν. "οαρὶῦ. 
γογῦθ ἴῃ -αὐὐα 88 ζδάμραζα Ἵ ρσῖνο ἃ Ὀοχ οὐ ἐπ θᾶγβ᾽, δυσσαΐ)α 

Ἱ ϑρη πκ ατ. υϑῦῦθ ἴῃ -ἄζω ἔν. ᾿-αὐω. ΟΥ̓́ 6 ποπὶ. 86. 

λείγἀοῖ8 ᾿ογάβιηδη ἔγ. ὄχίγἀπ()-Σ (ορ. 8. 86. 7γα-υαγαφρὶ ἔν. 

πογάμ( (ὃ), 8 142) 88 οοιηρατοά σι ἤαγ78 ἌΓ ΜἯ͵ὃ ΠΑΥΘ 

ΔΙΙΟΔαΥ ΒΡΟΚΘῚ ἰπ ὃ 120, γγὸ Τ οΡ αἷδθὸ ἰοὸ 8 660 τοηι. 8: ρ]. 

λαίγα 78 ἔν. ὄχίγα ες Κ 1. 8ρ. 3'α-υαγά7α ἔν. ἡμαγᾶϊμ. οἰ. 

παημι)α Ἵ ὨΔΙΙΘ᾽ ΠΙΔΥ 6 τορϑγάθα 88 ἰπ6 τοργοϑϑηίαίϊννο οὗ ἃ 
ὑπ. αϑγῃι. ἔοτπι "παηιηεῖ δ, 80 ἐμαὶ ἴξ ψου]ά βίαπα ἰο σἰέρεμη-)α 

Ἱ εἰϊπο᾽ (8 142) ἴπ ἐπ βᾶπιθ το ίΐοπ 88 5Κν. ηιγ.ψά-ἰξ ἴο ΑΥ. 

ΝΥ τψοε (δ 120 Ρ. 112) δῃηᾶὰ 88 αἵἿ. πόσγν-ια ἴο τέκταινα (τ. 

᾿τεχταν-ία 8 2954). 

Ιπ ΟΗΟ. αὶ μδᾶὰ βυδογθα τηδηϊ 0] 8 ομδηροθ {ῃ6 οουτβο οὗ 

ἩΠΙΟἢ ἰξ 18 ἴο βοηθ οχίθηῤ αἰ ἤσυ: ἰο οοπίγοὶ, Ὀθοαιιβ6 πὸ ἀ6-- 

ΙΏ06 88 πιδ6 ἴῃ πὺῦτὶξηρ Ὀοίνγοθη ὦ (7) δπὰ ἡ, δῃηά Ὀϑοδῦβο 

ἔθ (αίο οὗὨ ἡ ψα8 οοπηοοΐοά στ ἴΠ6 ὟὟ͵ οδὲ Ἑἰδυπηδηΐο δοπβοπδηΐς- 

Ἰοηριθηϊηρ ὙὩΙΟΝ ἄγοβθ Ὀοίογθ {Π18 οοῃβοηδηΐ (88 215. 2771. 

ὅ29. 882. δ85. 5840). 

-Ὴ δἰΐου βῃογί βυ]] Ὁ ]68 Ὀθολιηθ ὈΥ ΔΠΔΡΙΥΧΙΒ -γἼϊ-) -γρο (Ὁ 

ΒΡ: 68 ρα]αίδὶ βρίγαηΐ, ορ. φοπᾶγ ὃ 141, ρἰμοσοπίε 8 142). 

αι. λογῖο μεγίσο: ορ. αοίμ. λαγἼα ᾿'οκϑροϊία!. Νοπι. ζογίο ξογίφο 

Ὡογγγ-τηδπ᾿ : οι. ἔζαγ7ζα. Ορ. 8 628. 

Ϊπῃ οἴἶδοὺ τϑβρϑοὶϑ ροβίοομηϑοηδηΐίαὶ -ἰ- γγὰ8 8{1}}] τοί ηθα ἴῃ 

ἴμο. οἀοϑὲ ρογὶοᾶ, 6, ὑἐπδὲ ἰ8 9, 88 α]8οὸ πε ἐέθῃ ἱπϑίθδα οὗ ἐ, δπά 

ἀἰδαρροαγοὰ ἴῃ ἐῃ0 ΓΧ οϑηΐ. ιοὐϊο «τοὐϊΐδο (τοδὰ τοὐϊἶλο ιοἱ ]60) 

10 “πὶ}}, ἀθϑῖγθ᾽ : σοί. υἷα τὰ. λογία : αο!. λαΐἼαη ἴο 

ταῖδο᾽, δἐ(ἐγαη : σοί, δέάγαη ἴο Ὀθρ᾽. 

ἢ Δα ΔΙΛΟΔαῪ ἀϊβαρροαγθα ὈθίοΓΘ ὁ ῬΥῖοῦ ἰο {Π6 ἐπι οἵ ΟὟΓ 

οάθβὲ ᾿ποηυτηθηΐβ. 2. βρ. δ ἐ8: αοὗῃ. δία 718 ἭΒου Ὀορροβί᾽. δΐ. 

Ρ]. λεγῖηι ἔν. δον (απ ἔαγίμον ἔν. ἔπζσρι, ἐ-1ο.}): οἴῃ, λαγ7αηὶ 

Ἑχογοιἰθαθ. Μοτθ 1} θὸ ἐουπᾷ τοραγάϊηρ ροβίοοπβοπαπίαὶ αὶ 

ἃ ΟΗΟ. ἴῃ Βγαιπθβ Αμά. ατγαπιπι.. ρ. 88 Ν᾽ 

8 144. ΔΑηἰθοοπδβοηδηΐαὶ δηάᾶ ΕἾ π4]]γ. 

Ἰπᾶρ. δὲ ὈΘοδΠΙΘ ἐΐ, ἢ ἴῃ ῥγίμ). αθσπι. 1. 8ρ. Ἰϑίῖχο (αοίξ. 

8έεἶῖφα) ἹἽ δβδοοπᾶ᾽ : αν. στείχω. Ἰμο6. 85. Ἐχαϊηῖ (ΟΗΟ. δοὶηιὶ 
Βιιυξιθδηπ, ΕἸοπιοηΐθ, 9 



180 πάρ. αὶ ἴῃ Β4]..- 5] νοηΐο. 8 144-- 146. 

λιοῖηι6) αὶ Βοιηθ᾽ : ορ. α΄. οἴκει δὲ δοπιθ᾽ (Κῦροὶ Ζαοιίβοιν. ἴ 
ἀοαίθβοι. ΑἸέοσί. 1884 ὑ. 118 .). ὅθο ὃ 67. 

Ιηάρ. οἱ δῃὰ αὐ [6}1 ἰοροῖμοῦ δηὰ ἤᾶνθ ῬΑΥ ΪΥ τϑιηδὶ θᾶ ὁ- 

ἀἰρῃμίμοηρ ὉρΡ ἰο {Π6 ργϑβθῃηΐ ἐΐπηθ. 8. 8ρ. αοί!. οάϊἑ ΟΗ6. 
τροἷχ ΜοὰΗΟΘ., εροίϑ8 : αν. «ἐοῖδε. Νοιη. Ρ]. αοίμ. ῥά ΟΗΟ. ἐδξ 

ἀξ Ἴμο᾽ : ὅτ. τοί. ΟΗΟ. 8οέέα ἴ. 800 τὰ. δἰτίηρ, οογά᾽ : 1μ8{. 
βϑαφία ᾿δϑἰτοηρ Παὶγ, Ὀγίδέ16᾽, 1}. 8δέα-8 'οογά᾽, ἔγοιῃ τί. 8αὶ- ᾿ἱπά. 

860 δὲ 88. 99. 

οί. ἀεί. 88. ἔδπι. σίδάϊ ἴο ἃ οι ἔν. οτὶρ. -αὶ: δ5.κὺ. Ὑοά. 

«αἰ, α΄. -«. 866 88 659, 8. 660, 8. 

Βα, ἐ16- 5] ανοπηὶα. 

8 1456. πη {14}}γ. Ιπάρ΄ 2- δῃά 7- [6}1 [οί ἴῃ 2-,) ὙΒΙΟὴ 

[48 τοίδ πο ἐμ ργοπυμοίδι!οη 88 ΘΟμΒοηδηΐΆ} ὙΟὟΘ6] ἴῃ ἰδίους 

ἐἰϊπιθ8. Ἀιοα. βῷ. ἴθι. ἱ, 78 ΟΟΒυ]ᾳ. 2ᾳ ᾿'ϑαπι : ὅΚυ. ψάτ- τιν Ον. 

ἂν ἥν 'φυδην, [πᾶρ. "ά-ηι. Τὰ}. 76:7.  τἱάθ, ἀγῖνθ, ΟἿΒυὶρ. 
7αάᾳ 'νϑβοτγ᾽ ) : δῦ. ψά-τηὶ ἵσϑπον, [πᾶρ. "ἰᾶ-. 111}. ἀϊα). 26Κη08 

ΡΪ. ἹἸϊνοτ᾽ : [μ8ὲ. 76οιν, αν. ἧπαρ. 18. 78 ἱνοβ᾽ : ὅτ. ψανψάπι, 
αν. ὑμεῖς. 

Ιῃ Βδ᾽ανοῃῖο ἰπ 18] εἴς Ὀθοϑιηθ ἐ-. ἐπξθ 'υΐ ἔν. ἘΠ ὅθ, Ὀθϑιὰθ 
ΒΘ} 21 (--ξ 111}. 7}8, ορί. “|,-8, 8 84 τοπὶ. 1), ὙΠΟ τγ88 θῃ- 

οἰ ΕΙ ΘΠ δἰδο θά, γϑιηδὶποα : ΟΡ. Θβρϑοίδ! νυ ὑπὸ ᾿ἀοβη θ᾽ ἀφο] πβίοῦ 

οὗ δά͵ϑοϊϊνϑβ, 88 ἀοῦγῳ-)Ἔ δῃα αοὐϊ)ὲ-7ἴ, δῃὰ δονοίο 7(1) -ξξΞ. δον 

7. αῖϊι [06 88π|0 οἴδηρο οὗ ἅ ἰο 0 88 ἰη ἀομιοολ() --- ἀοιμολ 

δ δ2, θθὅ, 5. ἐφο ὙοΚο᾽ ἔν. "ἴσο, οἱ 6. 8.}}} "ἑώῶφο : 51. ψμσά-ηι, 

ατ. ζυγό-ν ψι Ιπαρ. ἰπ ἐϊ4} ή-. 
8 146. [πἰογβϑοπδηὲδὶ. [{Π}| σο)ὰ ΟΟΒυ]ν. οἵᾳ οἵᾳ Ἵ ἔαγη, 

πη : 5Κν. σάψαιπὶ Ἱ ποανθ᾽, ορῇ. "μόέϊ-δ. Τ1ἢ. ἀρο)ὴὲ ὍΥ ἔποθ 

ΟΙΒυὶ,. ἀνο)ή Ἱποίοϊἀ᾽ : 85Κν. ἀγαψά- ἹἹποίοϊ. 111}. 887. 

ΟΟΙΒυὶα. εὐὐᾳ Ἱ ϑον᾽ : σοἱϊι. βαΐα, ορῖ. ἤβδιο. 1. ἐόγιε ΟΟΒαυΪς. 

ἰα)ᾳ Ἱ Ὀαγκ᾽ : 8Κνι. γάψανιε  Ὀαγκ. 11. ρᾶβακο-)α Ἱ τοϊαΐο᾽, 

ΟΟΙΒυὶς. ἰᾳζα-)ᾳ Ἱ ἀθδοοῖνθ᾽ : ορ. ϑἴκυ. μγίανα-ψά- πη Ἵ Βρ. 11}. 

αἴ-56)-ἃὼ οΥΒΘ ἐγᾷοοϑ ἔν. τί. εαὲ- "διπὰ. ΟΟΒυ]ρ. σοβίτ7ε σοδίϊ)ε 

1) Τηο οὐἰβοσταρὴν ἀΐα Ὀοβιὰθ ἠαύα 18 ἀπο ἰ0 ἃ ἴα!βο γοργοβθηΐδξοη 

οὔ ἐδο δουπὰ-ςοδίπαιίϊου ἐσ, ἩΞΙΟΝ δὶ οσοδδϊουθὰ Ὁ ἐπ 6 οἴ δηρο οὗ οτὶρ. 

ἃ ἰο ἴα (ἃ 16). 
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δυοϑίβ ἔγ. "6.68 : ορ. 5Κν. άναψαβ ὧ͵νγοθ. ΟΟΒυϊρ. ἱπβίσ. βρ. 
ἐκμοᾳ οὗ ἔομα ᾿πιίθ᾽ : ορ. 5Κν. 2 ποάψα ἔν. 78υἀ- Ἰοπρσαθ᾽. 

11. πὰ ΟΙΒυϊρ. ηὐὔρᾳ Ἱ ἐπ κ᾽, ρῥγῖβ. Β]..- Β]αν. 

ππηηεῖο : 5Κν. »ιάηψαίξ ἜΘ {πίη κ᾽, πάρ. Ργθβ. βί. "η-16-. 

ΟΒυϊρς. δπζᾳ Ἱ ουΐ οἹδ, οτἱρ. ᾿αδρ-εὶό ἴγοτῃ τὲ. αἶθρ.- ἱδίυικθ, μον, 

τ᾿. 83ρὲγτὼὰ Ἱ ρυϑῃ πιὰ (πὸ ἐοοί᾽ : αΥ. σπαίρω Ἱ βίγυρρ]θ οοη- 
τυ δἰ γογ᾽, ορῖ. "8ργ-16. Ταῖῃ. οκϊὼ Ἱ θέ κο ἄγο᾽ : αὐ. σκάλλω 
Ἱ βεῖγ ἂρ, ποθ᾽, ορῇ. "8ᾳ[-ἰό. Ορ. 88. 250. 804. 

ἢ 88 ρΙ40 Ὀούψοοθη ὁ δπᾶὰ 8 [0] οσίηρ σόν]. Ἃἀθη. ρ]. 

[π|, ἐγὶ)- ΟΟΒυ]ρ. ἐγ) ἐγὶ).1 ᾿ἰσϊαπι : Οοἰ}. ῥ»17)-8, αν. τριῶν, 

με. ἐγίμηι. ΟΟΒυὶρ. ργγα-σηΐ ργἱγ)α-η ἱονθ᾽ : αὐ, 8[. 4 η7α- 
0π. 88. 7, εἷ8 ἴτϑο᾽, βδίκν. ργἱψά- 'άθατ᾽, πάρ. ᾿ργὶλ-ό-. ΟΒυ. 
ὑγαίτδ)α δγαϊγ γα ἴδτα. οοἸ]6οῖ. ᾿θγοίμοτβ᾽ : αν. φράτρίᾶ. Τάϊἢ. δὲἰ)- 

σε Ἱ δὴ αἰγαϊά᾽ : ορ. δά. ρατί. πιϊᾷ, ὀέλψ-ἅπά-8. 

110. 7 διὰ 8]αν. 7 τοίαϊηθὰ ἐπθ ρῥτοπυποίαίϊοη ἡ Ὀοίσθθη 

τ 618. 

8 147. Ῥοϑίοοπδβοηδῃηΐίαὶ. ᾿ 

Π πα δηΐδῃ. ΗΓ 4 ἀἰβέ ποίίοη τηυϑέ 6 πηδᾶθ δοοογάϊηρ 

ἃ8 ἃ ρ8]Αἰ4] γόν6} (6, ὁ) ΟΥ Δῃοίθον ἔο]]ονγϑά. 

ἃ ἀτορροά ουἱὐ Ὀοίοτα ραϊαίαὶ σον }8 δἰγθδαῦυ ἴῃ ῥγίη. Βα] ρ 

(5. ϑομπιίάέ μη Ζίβοην. ΧΧΥ͂Ι 331 ( δὰ 8389). Ὑοο. 8ρ. 

βτοίὰ ἴτ. "βοοί- 6, ἴο ποι. βυδεσία8 ᾿σιιοϑ ἔγ, "βροί-ζα- 8. Οοιηρατγαί. 
8α]ἀ-23-η1-5 (τ. 8αἰαὴ-8 ᾿ϑ 66) ἔτ, ὅ-268-11-8, ἰοτηθά Μὴ {ἢ 6 

οομῃραγαί. βυῆχ -:65- τ ΚΒ κσ, -ψα8-. Νόπι. 8. ὅδηνὲ 'δαγί᾽, 1,6, 

(ες, Ῥτυββ. δοηηηδ, ρτῖπι. Βα]:. Ἐδοηιτὶδ; 866 {Π6 δοοίάθῃδθ [ὉΓ 
ἔα τγοϊβέϊοη οὐὨ ἐϊηἴ8 βυῆχ ἰοσπὶ ἰοὸ -[ὦ ἴῃ φὸγία σὴγο 'ποοά, ἔογοϑϑί᾽ 

(θοβίἀς σὲγο). δὶπἰὰ δίπὸ ᾿ἰάϊηρθ (Πμοιέ. Δ[ήα) ἀπά ἴῃ ΟὐΒυΐρ. 

φεηιῖ)α, ἃ8 ΜῸ}} 88 ἰὸ παρ (θη. ημαγοεχὶζβθ) ᾿Ὁγ4θ᾽ ραϊὲ 'βροιιδθ᾽., 
φεγὰ8-ἴ8 ἀΘδΒηἰ θ᾽ ἤοτγπι οὗἩ {π6 δα]. σὄγαβ ἱσοοά᾽, Ὀοϑίάθ 78. Νοπι. 

8σ, ηεἶα185 ἴτοθ (ρθη. τιδαξίο)ὺ ἴν. ᾿ηά-1-8 (ἃ τοίαϊπθᾶ δέον 
γα 8 : »ηὖ-718, σθῃ. τ,ὅ-70, ᾿ϑ'σῃ, ποα᾽), [πάᾶρ΄. -11-8 (8. 84 τϑιι. 1): 

ΜΠ ΠΘΓΘΑΒ ἰοκῷ8 Ὁοατ᾽ ([μοὲὺ. ἰάφί8) “1 -ν8 ἔν, Ἐ-ἐ1-8 Κ6 οἰ. 

δαίϊγαεῖβ ἔν. ἐχιγκιζες,; ἴ. 6. αν ἤθῦθ ἃ τηϑηϊοβίδίϊοη οὗ 

ἀου]ο βυ χα -ἰο- δηα -ἴ20-) ΓΟΒΡΘΟΙΎΘΙΥ -}}- ἀπά -ἰξ- (δ 120), 

ὙΠΟὮ ἴῃ ΒΔ]ΠΠῸ ογο Ὀγουρἢ ἱπίο το δίοη ἴῃ {π6 Πομ. 8ρ. νι 

Π6 νασυυϊηρ Ροβιἐοη οἵ ἰπ6 πογά-δοορηΐ, 
9ῈἘ 
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Ῥορίοομβοηδηίαὶ αὶ γοπιαὶ πο ἸΟΠΡΘΙ ὈΘίοτο Ομ οΡ σονγθ]8 (ἤδη 

Ὀοίοσθ ὅ, ἔ. Ιὲ βοϊιοπθα ἐμ ρῥγϑοθᾶϊηρ οοῃβοηδηίβ δπὰ ἰδθῃ 
ΠΟΘ αἰβαρρθαγθα ἴῃ {18 ρα]δἐδ] βαίϊοπ, 8ὸ ἐμαί ἰμθ ἐ, ψ]0ἢ 

ἴθ πον -8-Δγ8 τ ἐΐθη Ὀοένθθη σομβοηδπίβ δπα [ΟΠ] ΟΡ ὙοΥ οἶδ, 

18 ΒΙΠΙΡΙΥ ἰο Ὀ0 τοραγάϑα 88 ἃ βίρῃ οὗ {π6 βοίίοηθα ῥγοπυποϊδεοη 

οὗ {π6 οομϑοπδῃί. ΤῊ]8 βού θπῖπρ ἰΒ πΊΟσΘ ἰηὐθηβῖνο ἴῃ ὑπ6 βουξῃ- 

οϑϑέθσῃ ἀἰδιθοίβ ἔβδὴ ἴὰ Ῥγιβ8. [πυδπηῖαΔ. 8ρίώμ7γε 'ἵ8ρ τ᾽ : ορ. 

αν. πεύω ἔτ, ἔ(σ)πεῦτκω (δ 181). 8 2-α-8 δονχη᾽ : ΒΚι, δνῶ-ἐά 8. 

θη. 8βρ. ρὲζὲο (ρὲ ῖ-8. τὰ. Ὁ ο᾽), 8ὲ. ρίζία-, οτῖρ. Ῥρὶᾳ-λο- : ορ. 
ατ. πίσσα ἔν. ἔπικε-ια, αγὶὰ Ἱ ρῥ]ουρὶν : ΟΙΒυὶξ. ογ7ᾳ. "Ἔ-, “α΄ 

Ὀθοᾶπιθ οσί-, αἀδὶ- ἰ. 6. βοϊιοπορα ἐξ, ἀδ, 6. ἃ. δθῃ. 86. ἐξοζὲο ἔν. 

Ἡοίλο (ἐδ 1-8 αι Πμοτ᾽), γδαξίο ἔν. ᾿τιοαὶδ (νπδαΐ-8 'τ6 6); [818 δ 60- 

ἴοῃ 18 ποὲ οἱᾶ:; ἐΐ, αὐ οσοὰγ 5811} ἴῃ ἐπ ἀϊαϊθοί οὔὐἠ Μοπιοὶ 

85 ἃ 8Γ6 ῬΡγοπουποθα βἰ τη] Υ]Υ ἰοὸ δοἤιαοποα ὦ, σ΄ οἷο. Ὑ Ὠ18ὲ πάρ. 

τηθιῖο-8 ὍΘ᾽ (Ξκν, πάρψα-8 ὍΘ) Ὀθοδῖηθ παΐ)α8 παῦ768, Ἰπάρ. 

Ἐγγομεῖο- (Βῖκν. ἔγαυψα-ηι ὙΔῊ τηθϑί, οδγγὶοἢ᾽) Ὀθοδπιθ ἀγαΐ)α8 

ξναῦ)οβ (ορ. Ῥτιββ. ϑοοδῦ. ογαμψο). 
ἃ τοιηϑίηθα ἰῃ ὅ51δν. αἴδου Ὁ», ὁ, Ὁ, τι, Ὀυὺ ἰῃ 8 ραγὲ οὗ {π6 

51αν. Ἰδηριιαρθβ (διποηρδὲ σοῦ Ο.Β]ρ.) ἃ βοῦν  ψὰ8 ἀουθορϑά. 

ΟΟΒυϊρ. ρ{)μἐὲ ᾿ἴο 8ρι᾽ ἔν. ρεῖπι. ὅ1αν. ᾿ιϑ)ρἐδεϊ : ΓΔ. 8ρὲάμ-ἶ. 

πάϊς. ρῥγθϑ. 1. 86. σζονί7ᾳ 3. 86. τονἰγοδὲ οἴο., ἰπῆ. φΖοδαΐὲ ἴἴο οαί᾿. 

τη. ζοριΐγα ᾿ϑατί᾽ : ορ. ἢ. δηιέ. 
ἃ ρδ᾽δἰδ)βοὰ ἰ, γ, ", δηά ἰῆϑθῃ ἀϊβαρροαγθὰ (48 ἱπ [121{}.}.ὕ 

ογ]ᾳ Ἵ ρμἱουρ : {11}. αγτὸ. ϊ7α Ὡπτουμά, ραγοιηθεί : ορ. 110}. 

Ρ]. ἐδέ8 Ἰοοὐ-ὈοΑΓὰβ ἴῃ ἃ 814}} Ὀοαί᾽ (8 304). φοη)α ᾿διῃθὶ}" ἔν. 

οτίρ. "απία (ξ 666, 1) ἔν. τί. απ- ὀΧἢαἸθ᾽, ΝΥ βοϊϊοπθά: Θ0ῃ- 

ΒΟηδηΐβ ἃ Γ6 ΓΟργθβοηίθα ἴῃ ἸΩΒ ΠΌΒΟΡρ 8 ὈΥ ᾿ ΐ ἢ οὕ 77, ἢ ; ) 

ΟΥ ΔΘ ΒΙΠΏΡΙΥ τυ ἔθη 7,., 1, 5, θ. 8. νοῖᾳ, νοἶ͵ᾳ δηὰ φοοίᾳ Ὀθθ46 φοΐα 

806. οὗ οοζ)α ἴ. 'πὶ}}, τῖβῃ", ἡποῦα Ὀοβίάἀθ πιο 776 '8θ8᾽. 

ΡῬχγ. ὅ᾽αν. ἐξ, αὐ (ΞΞ οἰᾶθε ἐξ, αὐ ἀπὰ ἐξ, αἰ) Ὀθοαπιθ δέ, Ζά 

πὰ ΟΒυὶς. Ῥγοβ. 1. 865. ηιρδίᾳ 2. 88. πιρδίοδὶ οἷο. ἔγ. ᾿ηηοίζᾳ “πιὸ- 

ἐξοξῖ, ἱπῇ, πιοέαϊἐ ο ἐπγον᾿, χιοξάᾳα ᾿θοππάαγγ᾽ ἔν. “ημιδαϊα : 8κτ. 

πάὐάδνα. ἸΤὴΘ β8πὶ6ὸ βουπά- ΟΠ Πα ϊοηβ ἈΓΟΒ6 ἔγΓοπὶ δἰβ, ζχαΐ. 

ἐἰϊάξία ᾿Ῥίηρυθάο᾽ ἔν. ἩΪάϑέϊα (τλογο οοτγθοῖὶγ ᾿γβέϊα 8 802) ἔγοπι 

εἰδώς Ῥίπρυϊδ. δΖα-συοδάᾳ, ἽἹ π8ῖ}} ἔαϑι᾽ ἔν. ἔζα-σοοξαΐα, ἔτοτι 

φυοοξαϊ ἱμαὶ. ὙΠΘΩ δὴ γ ΟΥ Ὁ βἰοοά δοίσχοοῃ ἑ, ὦ δῃᾶ ἐδ 
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[]οπίπρ ὦ [Ὁ ἀϊὰ ποὲ ῥγουθηΐ {18 ῬΓΟΟΘΒ8 οὗ 8881) ὐΐοη. δ- 

ποόΐγ)]ᾳ ὋἽ Ἰοοῖκ, οοηβίαθγ ἔγ. ἤεηιοίγ-ῖα, ἱπί, 8δνηιοίγ. Αἀ]. 
ποπί, δὲέδαγ.76 νην ἔν. Ῥῤῥαγοϊθ. τὠτηιγχδέυζᾳ Ἱ ἘΠῚ (ρατί. 
Ρτοί. ρᾶ88. μεηγῇδίυϊ)οη) ἔν. με υζᾳ (ἴον (6 ἱπίογροϊαίοα ὦ 

8. ἢ. 1382), ἰπὗ, μη. ΤῸ ἔογιῃ ἐἰήδέα οοτγοβροπάθά ἰο 

οδέγγᾳ 'δουο᾽ ἔν, "οϑίγία, ἱπῇ, οβέγιΐ, ἀουϊνοὰ ἔγομῃ οδέγο ΒΒ δυρ᾽, 

ἰδθ ὁ οὗ νοῦ ψγὰ8 ϑχογοβοθηὶ (δ δ46). 

Β6π. 1. [π ἐδ6 φῬβοποίϊο οχρδηδέϊοη οὗ ἐμῖὶβ ἰηῆθπθηοο οὗ ὁ ὁη ἃ ργθ- 
οοὐϊηρ ὁ ΟΥἩ 4, δηὰ ὀοηῃβοηδηϊ- τοῦρ8 οοπίβιπῖπρ ἐπθπι, ΜθῸ τηυδὲ δβέατὲ 
ίτοπι ζάξ, δ᾽}, δίγϊ. ὙὍΤ8ο ἰγοαϊπιθηὶ οὗ ἔποδθ ῥγῖπι. δ51αυν. οοπι δἰ πδίϊοηβ ἴπ 

(80 ὅϊαν. ἀϊά]ϑοὶβ βονβ ἐμαὶ ἔθ π|016 οἰ παίϊοπ ργϑοθάϊηρ ἐδ ἡ ν͵ὰ8 

ἤτεὶ οἵ 41} δοίίοποά. Τῆθγθ διοθθ: “συοζ ἀἴᾳ, ᾿ 8 λᾶ, "οϑ ἐγ ίᾳ (΄ ἱπάϊ- 

διε ἐπ9 ϑοιοπίηρ); ὁ δἷϊον ἔν, α΄ ἴῃ 89 ἢγβίέ ἔγχο ἔογθ ἔμθῃ Ὀθοδπιθ 

ἃ Ραἰδία] βρίγαηὶ (χ'΄ υοοθἶθϑββ, γ΄ γοϊοθά): ἔἜσνοκ αγᾳ, ἨΠ8 χα (ρτοποῦμοθ 
ἄγ᾽ δηὰ χ᾽ |ἰκὸ Βιιθ8. ,1} δὰ 725). [π ΟἿ Βυϊζ. Βρϑοίδι!γ ο8᾽ ἐγ ἴᾳ Ὀθοδπιθ 
οἰίγγα, δὰ Ἰσοοξ γ᾽ ᾳ, ̓ 19χ ἃ Ὀθοδπιθ ἤγϑὶ ὄσνοζάΐζᾳ, “ἰδ Γ8'ἅ (ρτο- 
ΠΟΌΠΟΘ (72 δηὰ {8 ||κθ ῬΟΙΙΒῺ ἀζ᾽ ἀπά σ), ἰμοη Ῥροοξά ξᾳ, ἐδ δα.) ἀπὰ 
ἰδε σοοξά 4, εἰάδία (ον. Ὀοίον ἴον ἐΐ' ἔγ. "δκῶ). 

Απδὶοζουθὶ Ῥπεαϊα, Ῥμπείζᾳ Ὀθοδθ ἴπ ῥεΐπι. 51αν. Ῥημοα τᾶ, Ῥηνοί [α, 
δηὰ ἐμοη Ῥω γΧἅ, ἐνιοί χᾳ. Ἦθποθ ΒΡΘΟΪΔΙΙΥ͂ ἴῃ Ο.Βαΐχ. ἐβτουρὰ δπεοϊρδξίοη 
οἵ ἐ6 βρίγϑης Ἔνιεγα γᾶ, ττιεχ χ ᾳ, ἕατί μον ἔμιοΣ α'Ζ, Ἐπιοδ δ'ᾳ --- δ 
ἄξα, "κελρξᾳ --- πἰεξάα, πιο ᾳ. 

Το ΟΟΒυὶς. ἔοτπιβ δώτημιοϑίγ)ᾳ, μην δίοϊ]ᾳ, δξαν,}6 ππϑτὸ 180 ργοραγοὰ 
ἴοτ δἰγοδυ ἰὰ ρυίπι. 831. ἴῃ 80 ἴδ 88 ᾧ μδὰ βοϊιοηρα ἐπ Ὑ1|01]6 60 Πὶ- 
θἱπδίϊ 085 ἐν, 0, ἄγ. Βυΐ 1Ὁ πιυδὲ ποτ ὃὈ0 Ορϑοσυϑθὰ ἐμαὶ ἐπ ὅ αδπὰ Ζ ἀο- 
Ροπάϊηρ οὐ ἐμ δηὐεἰραιίοη οἵ ἐΐ9 ρῥαϊδίδιβπι ἀγθ ποὲ δ᾽ γ8γ8 τε ἴθ ἴῃ 
ἴδο πιοπυτπηθηέδ, 9. 9. ϑ-"πιοίγ (2)ὁη126 Ὀοδ140 8 -ηιοδίγ(}))6η1)6 ἡ. ᾿δοπβι ἀϑγδεϊοη' 

(ΜΙΚΙοβίο Ὑονκὶ. Οταπιμι. 132 220), ο ἀο ποὶ ἀθοϊάθ 88 ἰοὸ μον ἐλεΐβ 
βυείπδεϊηρς ΟΥΠΟΙΤΔΡὮΥ ἰ8 ἰο ὃ0 Ἰυάκοά. 

Τιδὲ ἐπ9 Ο.Βυ]χ. οοπιθίπαίίοηβ ζᾷ ἀπά δέ τοῦθ βρόίκϑῃ βοῖξ (ἀξ', ἐξ) 
(Ὁ] τα ἔγοτη βυοῖι ΒΡ6]11}ημ8 88 μαιἰοζαδ (ὃ εἰρη ἴον 24) Ὀοϑίἀθ μαάδεζάα 

ορο᾽, δαξίγεε Ὀοβίάθ ϑαᾳδέιε 'ὄνει᾽ ἀδαὶ, δρ. οὗ ἔμο ραγὲ. 8.γ. ᾿ὠν᾽ πιοὲ τῖδ ἴῃ 
ἴϑοδὲ πιοππιπθηΐθ. ΟὟ. τϑπὶ. 4. 

Εγοπι ρῥγπι. ὅ]αν. ἀλ, σὲ (πιοβί]γ --Ξ πάρ. φὶ, αἱ, αἰνὰ ὃ 461) 

ΔΓΟΘΘ ἴῃ ργίτη. ΚΞ'ἴᾶν. ὅ (1. 6. ἐδ), αὖ, (86 Ἰαΐΐζον γχὰβ ϑακοηθα ἰὸ 

ὦ 'ὰ ΟΙΒυ]ρ. ργιίδα ᾿οοτηραγίδοη᾽ ἐγ. Ἐς-ἰάλια. ἰδὲ Ὑαθμάδοϊουδ᾽ 
ἕ, Ἠδσὶ : ΟΗΟ. ἐμὲ ᾿ταϑηἀδοϊουβ᾽ (ρτῖπι. αθϑγηι. δι. Ἐϊχία-); 

ἰὥώᾳ ταϑῃέϊοτ᾽ ἔν. σία, ἱπῆ. ᾿άσαϊέ, 

- Αμδϊορουβιυ δι Ὀθοόδπθ δὅ ἱ. 6. 8έδ, ὮθηοΘ ὈΥ δβϑ ἢ] δ 0 η 

1) Σ, ὁ ατὸ ἐμο βοϊιοποὰ ὅ, ὁ. Ορ. Ατ. ἔ δπὰ ὁ 88 20. 21. 896 διὰ 
οἰδοῃο ΓΟ. 



184 [πάρ ἡ ἴῃ Βα] .- 5] ανοπίο. 141, 

οὔ [16 8. 018 πΐ8 δέδ, ἔπτίμονυ ἰδίουϊς δέ (πιοῦθ δουγθοῦ δξ, ορ. 
τ. 1). ἐδέα ἐδίοδί οἷο. ἔγ. ἔζϑκίᾳ, ἰηΐ, ἰδκαξέ “ἴο 8ϑοϊζ. 

ΒΕ ὁπι. 2. Ον. οὐξέρεΐ “ἴο θο π᾿ ἔγ. "οὐδόρίξ τε Ἐρῶξ τοί. ἘΘτίμοτ οα 
δοοουπί οὗ ἰμ0 Ο.Βυ]ρ. ομδηρο οὗ δέξ ἐο δί, ἐπ ἴοο. 8ρ. οϊουδλϊδίά ὈθΒῖάθ 
ἀϊουόξιϑοὐ ἴτοτα τιοπι. ὁϊοσόδιϑιοά “χυαμπηδη᾽ δηὰ ἰηΐ, ἐδίο᾽ ἐἐὲ Ὀθ81 49 ἰ8-οὐϊῥιὶ το Πι6 4] 
(9έ ἔν. 8.8) ῦο ἱπϑίγιοίϊνο. 

Βοβίάθ ἐπὶθ ἐγθαίπιθην οὗ ῥγῖπι. ὅ|ν. ἀξ, σὲ ἔποῦθ ἰβ αἷδὸ ἃ 

οἤδηρο οὗ ἐμοῖ ἰο ς (1. 6. 8) δῃὰ ἀξ, {6 ἰαιίοῦ 88 θα κοηθά 

ἰο 2 'π ΟΟΙΒυΪρ. ἴὰ ἐμ0 θορίπηΐηρ οὗ (86 ΠΘΓΆΥΥ ρογιοα (ΜΊΚ]ο- 

Βῖ0} ὙοΣρ]. ἀγα. 132 251 ἢ). Νόοιῃ. 8ρ. ἰπ -ἴοῦ τὰ.) -ἔρε ἢ., 

ἴοα ἴ., 6. 5. 7μηπτοῖῦ ᾿'γοαῃρ Ὀυ]]οοῖ᾽ ἔν, Ἐξαηϊκι ἃ, 5γ αἴθε ᾿Ἀθαγὸ 

ἔν. Ἐργχκλο, οὐἴοσα ᾿οΥἶθ᾽ ἔν. τουϊκία. Νουΐ, ἰΐο6 (ρθη. ἐΐσα) “ἴαοθ᾽ 

ἔν. Ἐπ δλθ. Ἐϑτῃ. ϑῆσα 'παγ ἔν. ᾿βίζοια. Τὴθ ἐγοαίπηθηξ ποτθ ἴῃ 

χαρϑέϊοη ἰοοῖκ ρῥ]Δ00 αἱ 8 ἰδίον ρογιοά οὗ {π6 ρῥγϊηι. 51αν. Ἰδηραδρο 

ὑμᾶπ [Π0 9Ππ0 8Ό0ΟΥΘ, ΥἱΖ.: δ ὑῃθ β8Πὴ0 ἐἰπ|0 ὙΠ6Πη (6 ἰπβίγ. 86. 

Ἠαξκέόρεα (Ο.Βυὶς. ἑαϊὰ ᾿:4118} Ὀθοαπιο ἐαοδηϊ (88 84. 462). ἸΒοτο- 

ἴογθ ἃ ἩΜΗΝΚΩ ᾺΒ ΟἾΪΥ ἰογπιθὰ ἰο Ἐξωμικι δηὰ δὴ ἔουϊκια ἰο 

Ἰουϊκᾶ αἴνον ἴ86 ἴα, ΨΒΘΥΘΌΥ ἀὲ Ὀϑοδπηθ ὁ, μδὰ δ᾽γοδᾶγ οθαβϑϑά 

ἴο ορογαίθ. ΤῊΘ τοο. ἡ μηδ 8}}} ὈθΘ᾽οπρθ ἰο Ἐϊηκα (ορΡ. οἰδίδε : 

υἱπϊά), 80 ἴοο ἡμπγδε ᾿δυγίπυϑ', οὐἵόζ ᾿οΥπυβ᾽ ἀγὸ αἷἶδοὸ ἀϊγθοῦγ 
ἰο Ὀθ τοΐοσγοα ἰο Ἐξ μα, Ἐουϊκᾶ 1). 

Ρπγη. ϑ]αν. 8, σὲ τς πάρ. ζὲ, δὲ, δὶ (8 412) Ὀθοδπιο αΑ]- 
ΓΟΘΑΩῪ ἴῃ ῥτῖπι. 51αν. ὅ, ὅ. ΟἿ Βυ]ρ. ργϑθβ. ρέδξᾳ ρέδοδί οἷο. (ἰπΐ, 

»ἴϑαί, ο πτὶϊοἢ ἤν. Ἐρίϑδίᾳ ἐρϊβιοδξ, τί, ροϊζ- 'ἴἴο οαξ, ουξ βέταῖρμΐ. 
ὄι)ᾳ δἀπὰ ἔδῖνᾳ Ἵ ομον᾽ ἔν. Ἐσίτζᾳ διὰ "σῆσᾳ ἐσίσᾳ (δ ὅ2), 186 

Ἰαίίοῦ --ΞΞ; ΟΗΟ. οδέμοις ἴτομῃ τὲ. δίατῃῳς. δα ἰἰδοδὲ οἱο. (ἰηΐ. 

σαὶ ἴο 116}. --ςΞ 118. ἐδδίὼ ἹΞΙἰοκ᾽, ρεγίπι. ἔ, Ἐἰοϊῇ 10. 

ὦ ὙΠ ἃ ργθοθάϊηρ Ἰηᾶρ. 8 Ὀθοϑῖηθ ὅ ἴῃ ρτῖηι. 81..αν. δέξὲ 

Ἣο0 800 ἔν. Ἐϑίξίξ, Ἐδι νεῖ τς Τϊῃ. ἰδ ἴο βου (8. 60). Α4]. παΐξΥ 

᾿βοβίοτ᾽, ἰο ρϑῃ. παϑὸ 'ποβέγι (ἤν. Ἐπᾶϑ8- 5). Ῥαγί. πϑυΐ, ὄψδαξέο-76 

τὸ μέλλον᾽, ἰο 8ῃ οὐϑοϊοίθ ζαΐ. ἱπάϊο. Ἐὀγεόᾳ : 18. δώσ διε  88}}8}} 
06, Ῥαγί. ρῥῇ. ρθη. 88. πδ80. ηδϑίάδα (1πάϊ6. Ργθ8. πόϑᾷ [ ΘαΥΓγ"}): 

18. πϑο-ιι8-ἐο, ορ. οὗ. ποπι. ρὶ. ὀδἔν-"8-708 Ῥαγθπίθ᾽ (ἜΠοθθ 
0 αν Ὀγουρὰξ ἔογ μ᾽). 

1) Νο ἀϊγοοὶ ἰβέογτίο δοππθχίομ, Θοῃβθα ΠΥ, οχίβὶθ Ὀοένθθη ζεερζοῖ 

δηὰ Γ1{}. ἡαμηὴκ 8, σϑη. ἡαμμλκίο “Ὀτἀθ- στοομι (ρΡΓΟΡΟΥΪΥ Ῥαπνθηουαβ᾽}) ἴῃ 
βρὶἐθ οὗ ἐπιοὶν βἰτ δῦ βυ ἢχ ζογιπδίίοη. 



ἢ 141--149. [πάρ. ᾧ ἴῃ Βα}..-Β!ανοπῖο. 188 

Β ὁ πι. 8. Ϊη ἰποβθ ὁ8808 ΜΈΘΙΟ [πᾶρ΄. 8 δὰ ρμαββοὰ ἱπίο οὗ ἴῃ ῥστίπι. 
δίαν., 9 18. ποὺ 0 6 ἰγτδοϑὰ ὕδοὶς ἀϊγθοῖϊγ ἔο δὲ, θυΐ ἢγϑί οὔ 4}1 ἰο ολὲ (ορ. 

95 δά, ἽΚΟ ἃ ἀδυρσπέογ-  π-Ἰἰαττ᾿ δά]. ἔν. δι ολιμ ἴσοι ὁπ οδα ᾿παγυδ᾽: Ξ ΚΓ. 
ἐημβά, πὰρ. δ βϑιιδα). Ορ. 8 ὅ88, 2. 3. 

ΤΊ ο86 αἰοοίϊοηβ οὗ ρυῖπι. 51αν. 8 (Ξ- πάρ. ζ, 8) δπά σ (Ξ-- 
[πὰρ. δ, 8), οαυδοα ὈΥ ὦ, ἰοοῖκ ρ͵]δοθ αἷ8ὸ θη 8η ὦ οὐ 5) βίοοά 

δοίγθθ ἔθ, ΟὐΟΒυϊρ. τηγϑίγᾳ : ἱπῦ. πιψϑὶ ὲ ἴο ἐπιηκ᾽, διαξη)ᾳ : 

ἰεΐ, δίασηὲ ἴο Ἰοδά αϑίγαγ. Ηοτο ἃ ἢτγϑὺ ρα]αία!βοὰ ἰ, "5 δπά 
ἰδυβ οχίθπαάρα [ἰβ ἱπῆπθησθ ἰοὸ 8, 2, θυΐ ἀἰβαρρϑαγθά ἴῃ ἐπ βοΐ - 

Θμρα ἰ, ", δοοογάϊπρ ἰο (Π6 γϑιμαῦκβ πιδάθ ἀῦουθ ὑπάογ γὲ, ἐξ, 

πὶ. Ορ. οἐέγ)ᾳ (ἰηΐ, οϑέγτἐ) ἔν. Ῥοβίγ)ζᾳ δθουθ, τϑῖν. 1. τιψϑϊζᾳ: 

Ρίδαᾳ, μοϑάδα -ΞΞ- οὐέγ)γᾳ : ἐπ δία. 

Β θη. 4. Τπαὶ ΟΟΒυ]ς. ὅ, 2 ΞΞ οτἷρ. φἕ, αῃν αἰια; ὁ, ΑΖ Ξξ:- οτἷᾳ. αὶ, 
4, φῦ; ὁ, ὦ ΞΞ οτἷρ. Κὶ, δὲ, διεΐ ἀπὰ ὅ -ξ- οτίρ. δὲ πϑγθ βροόίκθη βϑοίξ, [0110 ν78 
ἴγοπι ἐπ9 Βρ6]] Πρ τ 1} ἃ [0] ον ηρ 7, Τουπά ἴῃ πιοϑὲ πιοπυπιθηΐδ, 88 τη) 
Βοδιὰθ "πᾷξιε ἀδί. βᾳ. οὐἉ ριᾳῦξ Ἰαδλαπ᾽ (8. πιᾳζθ- ἵν. Ἐπιᾳσἕο-), αἀμᾶ)ᾳ Ὀθδὶὰθ 
ἀμδᾳ 800. 88:. οὗ ἀμόα δου}, Οὐ. γϑιι. 1 οχίγ. 

8 148.{Ὀ. Απηἰθοοηδϑοηδϑηΐςδ)] δηα {1π8]}}γ. 

ἱπάρ. δὲ ΞξΞ {1}. οὐ δῃὰ ὅ, 5᾽΄αν. ὁ. 1ηξ. 1Τῖ0}. οἴτἐΐ, ΟΟΒυ]ρ. 

ὑμὶὶ ἼἸο ρο᾽ ἔγοτῃ τί. ὁ. 1108. ἐδεηιὰ ΟΟΒυ]ρ. χίσπια ἢ. ᾿νϊπίοτ : 
αν. χεῖμα. 8. 8 68. | 

ἱπᾶρ. οἱ δπὰ αἱ --ΞΞ 11}. αὐ δὰ ὅδ, 51αν. ὅ (181 Π4}}γ ἐ, ΕΠ4}}} ὁ 

ἀπά ἐ). 10}. 8ηὄσα-8. ΟΟΒυ]ρ. 8 δσί, 'δηον᾽ : αοἴμ. 8ημάΐυβ, ορῖ. 
Ἰποίαιιο-8. Τὐϊ}. σ-ὅπα-8. ΟΟΒυ]ρ. ἐπ ᾿ἀπιιθ᾽ : Ο.1,8{. οἶπο-8. Τὰ. 
(ὁ ΟΙΒυ]ᾳ. ἐλ πο ποι. ρ]. : αν. τοί, 1118. ἄῤ-ζαϊξα-8. ΟΟΒυϊᾳ. 
οἰμεἰ ἐκ, τοταπδηί : αἵ. λοιπό-ς. 1|}. ρά-βαϊξξε8 τη. “δἰμάϊηρ ἐμοηρ᾽ 

δξία-8. 'οοτά᾽, ΟΟΒυ]ρ. 86 ἔ. 'οογά᾽, τὲ. 8δα}- ᾿δπᾶ, Νοιῃ. ἀπ. ἔοπι. 
[μιἢ. ἐδιἀσὲ (ἴμ6 ἔνγο) Ο.Βυ]ρ. ἐξ ἔγοπι πάρ. 8ὲ. Ἐέα- “θ᾽ : ΒΚτ. 

ἐξ, Ἰπὰρ. "ἰάϊ. 8. 88. 84. 100. 

ΕἾΠΑ] [πάρ -δὲ τοίαἰποα ἐπ6 ὅ ἄονσαι ἰο ὑπο [1{}. Ἰαηριαρθ 

Ρογοά, μϑποο Π{ἢ. ἀαί. 85. οὐκωὲ ἴο ἃ πο, ασ. λύκῳ (8 664, 4). 

ὙΠ ΗΪδϑὲ 86 ἰηδέγ. Ρ]. οὐαῖβ -Ξ- ϑ|κν, οὐδαϊδ ῬΥΘΘΌΡΡΟΒθβ [9 ομδῃρθ 

οὗ δὲ ἴο οἱ 'ἱπ 8 ΘΑΥΪ ΟΡ ρϑυϊοά: 8. ὃ 61. 

Π.οο08 οὗ ὁὶ ἴπ ἔδο ρῥυϊαϊἶνο πάρ. ρΡοτὶοά, 

8 149. ὦ ἰοῦ δὴ ἱπ|{18] οοηδομδῃΐ [88 ἔγΘαΌΘΗΟΥ ὈΘΘῺ 

ἀτορρθά ἱπ {π6 ἀἰδογοπὶ πάρ. Ἰαηρσύαροβ, πιοῦν 18 1088 δοίπρ 



186 Ὀτορρίηρ οὗ καὶ ἰῃ ρῥγίπι. [πάρ 8 149--150. 

ΔΌΪΙΘ ἰο Ὅθ ΘχρΙαϊποά ὉΥ ἰδ0 βουπᾶ-αζα οὗὐ {6 Ἰαπριδρθθ ἴῃ 

χυθϑίϊομ. Ἐϊ. ρ. ἤτοι τί. 8ιαὔῳ- 'βον᾽, 51κν. 8ὸζ-ἐγα-ηι ἵγατ, βινϊπρ᾽, 
[,Α͵. δῦ 5.8, ΟΗΟ. 8ον-ηὶ Ο.]106]. 8ανν-η1-7 τὰ. ᾿μοιηπιθᾶ ϑᾶρο, 
8681 Ὀοδβιάο ΞΚν. δυῶτ-ἐά- ἱδοχη᾽, ΟΗΟ. βἑμσαη ἴο βον᾽, ϑὲμὲ 'βϑδαιτη,, 
Ὅροι ἐπ|8 Οβίμο δ θα8608 [ἷβ ποδὶ οοπ͵θοίπτο (Μόγρῃ. 17]π|. ΕΥ̓ 19) 

{μαὲ (Π6 ἢγβί αὶ 'π Ῥγθ8. ἴὈυπιβ {τὸ ἔβέζ- 1 Ἱ ον ἔβριϊτιδ Ἵ 8ρι} 

ἀἰβαρρθᾶγθα ὈΥ (1881 }] δ ἰοπ δἰγοδν ἴῃ {π6 Τηἀρ. ρογοά, 80 {πὲ 

ΠΟῪ "8 -ἰ βἰοοά δοϑιάθ Ἐβὲεξο- 8 (ραγ.). 8ἰ- νὰ ὑμθη ἐγϑϑ- 

ἔογγθα ὈΥ͂ ΘῃΔΙΟΡῪ ἰο ΡῬ͵ΘΒ. [ὉΓΠῚΒ 4180, θποΘ 6. ρ. Ο.Βυ]ρ. ξἐ)ᾳ 

ῖ. 6. ἔϑὶγεῖαᾳ αἴονς ἴοτπθ ἰκὸ ἱπῆ, δὲ 1. ὁ. Ἐβίψείξ (8 1417), ἀπά 

Υἱὸθ γϑσϑᾶ 8 [0 ΠΟΠ-ΡΙΘΒ. ἔΌΓ 8) Π6ΠῸΘ 6. ρ. 81. ϑὥτέγα- ἴῃ- 

ϑέίοδα οὗ τϑρυ δῦ ἔβυείγα-ηι. 

8 160. Αοοοταϊηρ ἰο Φοῖ.. ϑοιμπηαί (Κα 8 Ζίβοιν. ΧΧΎΪΙΙ 

805. 869 4) διὰ ὙὝ. βοθυϊζο (14. 420 4) δηἰθοοπβοηδηΐξαὶ καὶ 

88 ἀγορροα δἴζογ ᾿οῃρ γον 6}8 ἴῃ ὑπ6 [πᾶρ΄. ῥτῖη. ἰδηρααρο. Νοπι. 

85. "γᾶβ τς 81κν. γβ ᾿ροββοβϑίοηϑ, ἐγθᾶϑαγθ [,δἐ. γὅβ ᾿ροββθϑβίομβ, 
ἐπϊπρ᾽ ἔν. ἔγδκδ : ορ. 5Κν. ποιι.}]. γάψ-αϑβ. πάρ. ἔρδ- ἔν. ὕρδὲ- 

'ἀτηκ᾽ ἰῃ ΒΚν. ἰπῇ, ρά-ἑμ-ηι, αν. πῶ-μα ῬῬοοη᾽, [μαἱ. ρμὅ-ἰ1.-8. ρμδ- 

σμΐμτηι, Τάτ, ρᾶ -ἰα ᾿ἀτὶπκίηρ Ὀοαί᾽ : ορ. ϑ!κν. ράψ-απα-"ι ἱναϊουὶηρ 

οὗ οδέε]ο᾽ ρι-ά- 'άταηῖκ᾽, αν. πέσνω Ἱ ἀγίη κι. [πᾶρ. αλδίι-8. τις 

Κ5κν. ἀμαγώ-ξ 'δυοϊκίηρ᾽ α΄. θῆλυ-ς 8 οΚ]ηρ', ἔθπια]θ ἔτ. ᾿αδξὲ- 

ἰμκ8 : αρ. 851κτ. ἀμόμα “τα! ον, τ. Πογ. τἄτάομαι Ἵ δὶ 
θογοῖξ, δῆ, Οἵν. ἑαα ῬΒΙΘΙ͂ (ρτῖπι. ἢ. Ἠαϊἐ-), ΟΙΒιβρ. ἐαξξ ἩΒΙοῖ 

ἤν. Ἠαὶ- : ορ. 5[κν. 8ἰδ-"ώά-8 Ὀθϑῖάθ βἰαψώ-ᾧ ἐᾶψιν- “ΒΙΟΙ͂, 

ΟΥἦ δβϑυπιρίϊοῃ οὗ -ὔϊβ 88 (86 ϑηάϊηρ οὗ ἰμ6 ἱπβέγρ. ρ]. 

οὗ ο-ϑίθῃιβ, δηά οἵ ὅόξβ ἐβοὺὰ ψοηΐοαι (ΒΞ Κν. ἰδ) οἷο ἴογ ἐδ 

ρει. ροῦοὰ (δὃ8 69. 85. 101) σπουϊάὰ ποὺὶ οοπίγαϊοέ ἐηθϑθ 

ΘΟΠΙ Πα οπμΒ. [}ἢ ἴπο80 ἰαἰίθν οᾶ8ο8 Ἧ0Ὸ βιου]ὰ ΟΠὨΪΥ͂ ᾶνα ἔο 

δδβίριι ὑπ0 ἤγθί ϑρρϑάγδποο οὗ {πΠ0 ᾿ποποϑυ] δυο ἔγομη δη οἰάογ 

αἰβθυ αὶ ἔοτα (- 8 ροῦμᾶρ8 ἔν. -ο- αὔῇϑ; Ἐδὶ8 ἔν. "ὁ 6)58) ἴο ἃ 

Ἰαίος ρογϊοά οἵ ὑπ ῥγῖπι. ἰαπριιαρθ, ἱπ ψ ΒΟ (Π6 δβουπᾶ-͵ανν, 

ὙΠΟΓΘΌΥ Ῥγδὶ8 ὈΘοδμθ ἘγΖβ8, ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ ορθγαίθα. ! 

Νογυουίμο1988 {πῃ0 δῦουθ ΠΥρούμοϑὶθ 81} σγϑαυΐϊγοθ ἔα 6 Γ 
Βρρογί Ὀθίογθ ἢ οἂπ ὈΘ βρὲ ὋΡ ἴῃ ΔΗΥ ἀθρτθθ 88 οογίδϊῃ. Ορ. 

4180 Ηὔ ΒΟ Δ πη [)8 ἰᾶρ. Ὑοοδϊβγβίθι Ὁ. 24 δηᾶ θ]ἸΒΟΎ ΠΟ Γα. 
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Ιηαρ. τ. 

ΤῈῸ ρὑγί. [πᾶρ. ρογιοα. 

8. 161. [π10184] τῷ ὈΘΙΌΓΘ βοῃδηΐίβ δηα οοῃϑοηδηΐαϊ 11411148. 

Ῥγρα, ἤμόφ-ὅ 'ἵγοβο᾽ : 5Κν. οάμαιηΐ, ατι Ῥαρῃ. ῥέχω Ιοπ. Αἰΐ. 
ὄχο-ς, [μαἱ. νοῦ, ΟΟἿν,. γέ ῬΙδυδίταπι ἔν. ἤζεφηε (8 521), Θοί}. 

φα-οἶσα ἵ ταογο᾽, {1}. οοδὰ ΟΟ Βα] ρ. φόσᾳ νομβο᾽, Εΐ. ἔμθῳ- ϑρϑακ᾽ : 
δκτ, ράσαϑ- π. Ῥρθθοβ᾽, αἵ. ἐέπος, 1μαἰ. σοοᾶγο, ΟἾἿν. ἑαγ-ηϑ- οἷς 

Ὧι δ8Κ8͵, ΟΗΘ. σί-εσαλμαπόη ἵο τοιηθι 6 Γ, τηϑηξϊοπ᾽, ῬΓΠ88. 67.- 

μαρσϊοηαὶ ἭΘ 68}1] ἰο͵, ΒΒ. μοὶά- 896, Κπον᾽ : Ξἴκρ. υδάα 6 

Κηοῦθ, Αγ. φέέξοηι Ἵ Κπον", ΟἿ. «οἵδε, [μα[. οἰαοεῦ, Ο.Ἶτν. αὐ- 

ἤαάαί ᾿παττδηΐ, Θοίῃ. υνάϊξ 6 Κπονβ᾽, {1{Π. σόα α-8 ἴαρθ, οοπη- 

ἰοπδποο᾽, ΟΟΒυΪρ. οὐαί “ο 866, "μπᾶ 'ποοῦ)" : ΞΚν, ἄγῃα νου)", 
Αἱ, ἰῶπα ἔτ. "μίαηᾶ, ορ. ατ. οὐλο-ς ᾿ογίβρ᾽ (88 161. 204. 80θ). 

Ραγίς. ἔωγδ-ίο- ἀροϊάοά, ποε θ᾽ : ἀν. γοά-ία- ἡ. 'ἀοίθγμηΐηρ, 

ΘΟ ΠΔη4᾽ ἔν. "μγά-ἰα- (8 151), τ. «ρητό-ς ῥητό-ς ᾿ροοίβοά, 

βοἰοα᾽ ρηήτρὰ (Ἐ]. ἐράτρα ὃ 12) ῥήτρᾶ ᾿'αρτοοπιθηΐ, βαγὶπρ᾽.. 

8 162. [Ιπἰουϑοπδπία). Ργθϑθ. 8. 8ρ. ἔβγόισο-ὶ ον: 
δκν. βγάυσ-α-ἰὰ τ. ῥέ()-ει; Β5τ, δγᾶσα-8 ἵτῖνον, οἴῆυχ᾽, ατσ. ῥοιά 

ῥοὴ τῖνονρ, Βοοά᾽, {210}. 8. αὐσ-ὰ ἰἰδδὰθ οἵ δὶοοά᾽ 8γασὄίὲ ἴο ον 

δοη γ᾽, Ο.Βυὶϊρ. ο-ϑδέγου-ἃ ᾿Ιδ]απά᾽ (ργορϑῦὶγ ᾿ἥοσῃ τουπα). ἔπος 
0:8 ἸΟΝ᾽ : 5Κν. μάγδα-8, ατ. νέξο-ς, 1,αἱ. ποῦο-8, ΟΙΒαυΪρ. πουσᾶ. 

μοο. 85. 5Κν. αἱν-ῖ͵, αν. 4ω-ἰ, Ἰπάρ. ᾿αϊμεῖ, ΒΥ. ἀοίεδ Θγ, 

ὑ(δ)ι-ς 1. οσἵ-8. ὅΠοορ,, οὗν. αοὔρὲ ἢ. βοτὰ οὔ βῃθορ᾽, {10}. 

αὐὶ-8. ΟΙΒυ]ρ. οὐἵροα θορ. ἤαῖτό-8 'χυΐϊοῖ, αἰϊνϑ᾽ : 81κν. 770ά-8, 

[,Αἱ. σῖρο-8, Ογπν. ὀψιο, αοὐδ. φέσα- (Ποτ,. 8ρ. φἕμβ8), {1}. σῴσα-8 

ΟΒυϊρ. Ζιο. Νοπι. Ρ]. οὗ δε δίθπιβ 'ἰῃ -οῇ,-68 : ὅΚν. βπαάυ-αϑ 

ΟΒυΪρ. ὁγηποῦ-6 'δοπβ᾽, αν. ἡἠδέ(.)-ες ϑυᾶνϑθβ. ϑυίῆχ οὗ (86 γέ. 
Ραγί. δοὲ, : ὅν. δαδῥαςυάη, αν. πεφυ-([)ως, 1. δὰτυοα. ΟΟΒα]ρ. 

ὑψ-οῦ ἴτοτῃ τέ. ὅδομ- Ὅθοοιπθ. Ῥουβομαὶ οπάϊηρ οὗ ἐπθ 1. ἀπ. : 
διν. νάματοαβ, Τάϊῃ. οὔξα-υα ΟΟΙΒυϊρ. υόγο-οὖ ἴτοτιι γκἱ. 68} 

ὙΘΒογθ᾽. 

ΒΚν. Ὑοά. γῇ. ρασγί. δοί. 7Τασλμαητυάπ (Ὀθδιάθ {π6 δὲ. ἴόγιῃ 

7ασιινειᾷ-) μαυϊηρ βἰγυ κ᾽ ἐγ. Ἱπᾶρ. ἔαδο-αἰημμόε (88 220. 229), 

εαἰχ-οάπ (Ὀθδδιάα εαἰγ-μδ-) ανπρ τπδᾶάθ᾽ ἔγ, Ἱπᾶρ. ἔθ-ηγ-μὅ8. 

Π᾿"»». 
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Ἐργ-μι0-8. Ὅμ6. ἔτοηῦ, θαυ! θ᾽ : 51κν. ρᾶγ-δα-8, τ. Πον. πρᾶν ἔν. 
Ἐπρωξβᾶ-ν (ἴοη. Αἰξ. πρῴην), 8. 8 8065. ἔπομ ᾿αἰπο, Ἐμοϑρμ-ἐό- 
᾿αἰπέ ̓, "μομμ-ἐ- ἼΠΘ πα μπη θ6 Γ πἰπο᾽ : 5Κν. πάσα πασαί-ᾧ, αν. ἐννέ(.)α 
(οοπιρουηπάοα οὗἉ ̓ ὲν νέα ᾿'πῖπθ ἴῃ 4]}, [ΠΥ ἡἰπθ᾽, 8. Υ δοκδγπαροὶ 

Κυλη δ Ζίβοιγν. ΧΧΥΙΠ 182 8..)ὺ, 1,αἱ. πουθις (-οηὶ ῸΥ -οη ΘΕ ΓΟΥ 

ϑθρέοῃι, ἀθοθη1), Ο.1τ. πσὶ π- Ογων, Οογη. "σιῦ, οἰ. πέμπε πέμπάα, 

Τἢ. ἀουϊβέα-5, Ο.Βι]ρ. ἀδοςίϊ ἀουρ (Ἰλἢ. 81Δν. ἰπὶ 14] ἀ6- δον 

{Π6 ΠΙΙΠΙΘΓΆΙ] [ὉΓ θη αδ8:ιηδιέα-8, αοϑρίϊί 5 [π6 τοραϊαν ἔοτπι πόου]ὰ 

ῦο Π11ῃ. "κπαοϊδέα-8, ΟΙΒαΙρ. ἐπουφί), ορ. δδ 224, 288. 

(ς 88 6|1460 αἴΐοῦ τ. ΕἸΧΘΙρ]68 8. 88 1117. 189. 

8 168. Ροβέοοπϑοπδηΐαϊὶ. 8... ἔώμο- πο, ταάμέ- (Ἰὰ Ἐαφεἐ-8 

ἙΝ οΘ δηᾶὰ ἴῃ οομῃρουπάβ): ὅ511πι. αυά αἀναϊ, αυΐ-, αν. δώ-δεκα, 

δι-, [μαἱ. δὲ-, ΟΟΙν. ἀἄ, αοίῃ. ἐνάῤ, Τα. αἀὴ (πι48ο., ἔγ. ώμᾶ, 

δ 184) αὶ (ἔδ.), ΟΟΙΒυΪρ. ἄνα. Νόοιῃ. 80. "ϑμόϑβο(γ) ᾿δἰβίϑτ : 

Κι. βυάϑβα, 1μαἴ. 8070} (80- ἔγοτη 5μ46- 8 172, 8), Ογῃγ. ομισαον, 

Θοίἢ. ϑυΐϑέα», Ῥγαβ8. διροϑίγοο, Τὐξ. 808, Ο Βα. 8θδέγεα (ἴον (Π6 
-ἰ- ἴῃ θη. Ῥγυβθ. δηὰ 831αν. 8. 88 ὅ80. 585, 2). ἔού-μο-8 'μβογβθ᾽, 

ἴϑμι. Ῥεζ-μᾶ : 5ΞΚν. ἀξυα-8 ἀέρα, τ. ἵππο-ς, Τ,αἰ. ὁηιο-8, Θ4}}. 6ρο- 
Ο.Ἶν. οολ, αομ. αἰδοα- (ἴῃ αὐπυα-ἐμαὲ ἴθτῃ. 'βάτος᾽), [ἱ{}. αϑενὰ. 

5... ᾿φείμογ- Ἰουτ᾽ : 5Κν. οαἰυάγ-α8, ατ. Ιοπ. τέσσερ-ες, [μ6ὲ. φεραῖ- 

ἐμοῦ, ΟΟν, οοἰδ ΟΟΟγπιν. ροίσαγ, Μοὰ.Ογν. ροάισαγ Οὐοτη. 

ρεδισαγ Βτοῖί. ρουαγν, οἴῃ. βαάσδν, Τιίῃ, κοίθογὰὲ ὍΥ ἴουγθ᾽, ΟΟΙΒυϊρ. 

ἀἰϑέγι Ὁ. ὀοίυογο. Ῥατγί. ρῇ. ὅκν. οἱα-οάη, τ. εἰδ-()ως ἴτοια τί. 

μοίά- ὅδ8θ, Κπον᾽, ϑυῆχ -ἐμο-, -ἐμᾶ- : ΞΚν. ργῖψα-ἰυάτ-ηι μα θοϊηρ 

Ἰονϑᾶ᾽, αοἰμ. “ζα-ῥυα Ἴονο᾽, Ο.Βιϊρ. ηηγ-ἰοδί ταοτία θ᾽ σοηὲ-ἔσα 

Ῥογβθουξίοη᾽, 8ϑέ. ἔρογ.εμοη- : 5ὅΚν. ράγυαη- ἢ. Ἕποί, ποάο᾽, αν. 

ἀ-πείρων “νουπά]οδθθ᾽ ἔν. "ά-περέων, 6. πεῖραρ, Ρ]. 1ω68Ὁ0. πέρ- 

ρατα (8 166). "αἀαϊμόν- υδθαπα ΒΒ Ὀτοίποτ᾽ : ὅν. ἀδράγ-, Αὐταὶ. 

ἑαΐφν' οἷο., 8. 8 95; Ιο6. ρ]. 5Κνι. ἀδοΐδιι, πάρ. ᾿αἀαΐχ-8ι. τ. 

αἰ(ξ)ων 'εἰπιθ᾽ αὐξεί 'ϑυθυ,, [,ἰ. αοῦο-τι, ΟἿν. αοὲ οἷϑ σα. αὖ8α 

(Ογπιν. 068) «ρθ᾽ ἔν. Ῥαϊμθ8-μ-8, οι. άΐυ8. “εἰπιο᾽. 

με ϑἰοοά Ὀθδίάἀθ τὸ ου [Π0 88Π160 ὈΓΪΠΟΙΡΙΘ8 88 πάρ. ἐὲ Ὀδ6- 

5166 2 (6. 8 120). 

ΕἸγϑὲ δὐΐου 1π1114] οοηδοπδηΐβΒ. ἔάμμό Ὀοϑάο ἕαμό Ἵνπο᾽: 

5κνι. γεά. ἀπκυά, ΟΥν. δύ()ω, 1,41. ἀμ(υ)ο. τοι τὶ. ὅλαῖμ- Ὁ} 

ῬΑ ὶγ ὅέωμ-, δηὰ ῬΑΥΥ δῶμ- 88 οΚ ρταὰθ ἴογσιι (ὃ 812): 

. «8.» 
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8κι. γοά, 1. Ρ]. ορέ. λδιυ-ότια Αν. ὅ. 86. ἱπάϊο. Ἴινδ-ανρ- ἢ, 
Ο.Βιυὶκᾳ. ᾿πἴ. χιυ-αἱὲ Ὀο8146 8. 8ρ. ἱπάϊο. 5Κν. ἀρ-άψα- ΑΥ. 2ὃ- 

ἀψρ- δ, ποι πη] δι. ϑ1κν. λο-ξαγ- Αν. φ᾽-ἀξαγ- ᾿δῃουΐον, ραποργτγίβι, 

ΟΒυὶρ. συ-ομἴ ᾿δουῃά, ποίβθ᾽, ζρ.αΐοῖξ ᾿ογιοτ᾽, 

ΑΠΟΡ 1014} ὁ οὐ 7 ἀπά ἱπι14] ἀοα Ὁ] οομβοπδηΐβ ΟὨΪΥ ΜΠ. 

ϑι. Ἡμαρεη- οὐ ἔζιεθη- Ὑγουπρ᾽, πἐμμτῃ-ζό-8. οὐ ")ωμτῃ-ἶό-8 Ἴα- 
γοη θ᾽ (οΡ. Οοπιραγαί. ὅ5Κν. ψάσ-ψα8-) : 5Κν. γάσ-αη- ψιθ-ατ-δά-8, 
[μΑἱ. 7μρ0-6η-ἶ-8 )μ0-6η.-ομ-8, αοἴῃ. 7698 ἔτ. ρῥγῖπμ. αδτη. ἔξμμ- 

ιη0-6α-8. Απίοβοηδηίαὶ 80. ἔογπὶ ἔδήγι- Ὅγον᾽ : 5Κν. ρθη. δγμο- 
69, τ, σοι. ὀφρυ()-ος, Ο.Βυὶρ. ποιι. ὀγδυ-ἴ. 

Μοάϊ 4] μὲ αἰΐου Ἰοηρ' 801} 0108, Θβρ οἰ 4}}Υ αἴξον ἀοι Ὁ ]6 οοη- 

ϑοηβϑηί8. Ρυτΐπι. πάρ. 8 ἐπ οοπέγαβέ, 6. 5. δοίποοη 5Κν. 8. Ρ]. αὖ- 
πνθ-άπἰΐ (1. 80. αδοηό-ηι Ἵ αἰἰαϊη᾽), αν. ἀγενυύ(.)-ἄσι (1. 8ρ. ἀγ- 

γῦεμι Ἱ γα Κ᾿) οὐ (Π6 ομθ μαπῃά δηᾶ 8ὅΚνυ. 8. }]. ὁμ-πυ-ἀπί (1. 80. 

ϑυεηόττι! Ἱ Ῥῦθββ (86 δβοῃηϑ-͵αϊοο οὐ) 8. 86. 7ζ-πυ-ἀ-ἰ 'Ῥυΐβ ἴῃ 

πιοίϊοπ᾽, αν. Αἰξ. φθέψω 1 ναβίθ αναυ, ἀθοδγ᾽ ἔγ. ἔφθι-νιοω (ΟΡ. 
φθινύ-θω), αοἰἢ. γίηπα Ἷ τὰ ἤν. ἔγίσημμ-ῦ (δ 180) --- 5Κυ, γη,)- 

πυ-ἀ- αὐ Ἵ Ἰοὲ ον, γτὰαπ᾽ (ποὲ ἔοι) οἡ ἐδὸ οἶμον, ορ. 8 818. 

8 164. Απἰθοοπδβοηδηία) τ᾿ θ6414}}7γ. ὝΌΟΓΙΥ ἔγοαυθπί δΟΥ 

α-, ὅ- Ἀπ ὁ-νο οἶδ, ἢ τ ΒΙΟἢ τς Τογπιθα ἀἱρμίμοῦρδ, 6. 9. βί. 

αμᾳ-πιθη- (τί. αμᾳ- τον} : 5Κνυ. δ)ηιάῃ-- τὰ. ᾿'δίγϑῃρίῃ, ρονοτ), 
[μὲ. ἀμσηιοη, ἀπ. απσηνῖ, (ᾳ6ῃ. αμφηιθῆ8) στον, ΘΧογθβοθποο.. 

Ἰάϊδιψ-8. Κγ᾽ : 5κυ, ἀγαῤξ, ατ. Ζεύς. Οὗ. 88 61---108. 

ΤῊ ἰτοαΐπιοηΐ οὗ τ Ὀοίοσο ἡ ψνῶβ οἵνοῃ αἰξἔθγοηξ ἔγοιμῃη ἐπδὲ 

Ὀοΐογθ Οὗ’ σομβοηδηίθ.Ό ἮΝ Β1]8ὲ 6. ρ. {86 δῷ ἰπ πὰρ. ἔπομ- 

δ0-8, ἃ ἔΟνγΠΟΥ ἔουτπδίϊου οὗ ἔμεμο-8 (ΒΚ, μάυα-8 οἴ0.), ΔΡΡρΘδΓΒ 

ἀρνὶ οροθά ἴῃ {Π6 88Π1|6 ΙΏΒΠΏΠΟΡ 88 ὈΘίΌΓΘ Οἶ6Ρ ΟΟὨΒοηδηΐδ ἴῃ 

με}. παΐ7α-8 ἀπ αοίῇ. πὲμ)7ὲ-8, 51γ. πάυψα-8 ΒΏονγβ ἐμθ Βοίθγο- 

9] Ὁ]. ἔογπι οἵ παρ. ὁ4. ΑπαίορουθὶΥ ἱπ ατ. 6. ρ. ἐκατόμι- 

βοιο-ς ἔτ, ἔ-βοῦτιο-ς (ορ. ὅΚν. σάσψα-8 ᾿θοναγὶ 8} ἰπ οοηίγαβί 6. β. ἴο 

βουσί, ΤῊΘ πιάηποῦ οὗ αἰνιάϊπρ {Π6 8011 40 168 Ὀδίοτο ἡ ἐμουθοΘ 

ἰοοὸκ αἰδογοηΐ ψᾶγ8 : {1}. παΐ7α8ϑ τϑργθϑομίβ ἃ ἡηϑμ 1086, ὅΚΤΥ. 

πάσψαξβ ἃ Ἐποίμῖοβ. ΟΡ. 4180 5Κι. σάσψα- πὶζ Αν. σαοψα- (δ 160). 
Α ἀἱρμίμοηρ γγαϑ ἔγθαυθηί Υ πού ἔογιπθα Ὀοίοσο π888]8 δά 

᾿Ιαα 48 'π οᾶ8608 ὙΠΘΓΘ ἰξ πιρηΐ Ὀ6 Θχρθοίοα, 6. ρ. ὅῦ. σασηις- 

θαβϑ4άθ9 »παφἰόπ- (δ 160), αγ. ἐξράγη (ἐρράγη) Ὀθβιάθ (1ω68}.) 

μ΄ 
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εὐράγη (8 167). Τῇ νϑγίουβ τηοᾶθβ οὗ 80}1Δ 010 ἰογιιδίϊοη 6 ΓΘ 

αἶθδο 6ΓΘ (86 οΟΥ θυ η. 

Απἰθοομβοηδηίαὶ (ς βοϊάομῃ οσουγγοα ἔν ἡσνον 8 ἔγοιῃ (ἢ 6 

ΥΟΓῪ Ὀορππίηρ 6. 5. ὅπ. αἶο-γά-- ᾿οο] δία"; 5Κν. ρξεῦη- ἴαΐ, 

ΘΑΪΚ δηίθν οα ο δι. ἴογ πὶ Ὀοϑίἀθ ρὲ-ϑα".», 6. δ». σ6ῃ. ρΡ]. ρμξ-υη- πηι) 

Αν. 7τυψα- ῬοΪοπρίηρ ἰο 119. ὈΙρΡΒΙΒορθ ΟΥΘ ΟἾΪΥ ἔοτγμμθά 
ἴῃ ἀδτ., 6. ρ. αοίϊ!ι. φα-φίμπαπ ἴο οοπιθ ἰο [πἶἔ6 ἀραὶπ᾽ ἔγοπι 

8. φίθα-, ΜΏΪΟΙ, οὗ οοαγθθ, 18 ποὺ ἂἃπ οἷά ἱπμουιίθα ἔογπιδίϊομ, 

ΟΡ. 88 119. 18]. 

8 166. Ιπέθγοοηβομδηίδὶ ἢς 8 ποΐ, δ 1ὑ 8θθῆη8, ρ6Γ- 

τηϊ θὰ ἴῃ ρῥτῖπι. Ιἀρ. ΕἸ. ρ. δηἰθβοηδηίαὶ ᾿φείμγ- (ουγ}) [ῸΓ 

᾿γείμν- (ΒΚι. δοο. οαὐώγ-α8) Ὀθϑίἀθ δπίθοοηβοπδηίαὶ ἤχείμχ- (Υ. 

Ηομ. τέτρασι τέτρατος ἔν. ἔτετξρα-σι -το-ς, Τῖ{ἢ. ζοίυϊ α-8). ΟἸ. 

4180 ῥγίῃ. Ατὐ. ᾿αίδαγη- (ἢχο ῥυίοϑι) ἔον αίμαγμη- (Αν. ἀδί. 8ρ. 

αβαγιη-8) Ὀθθῖάο Ἑαίδαγμα- τε : "αίπαγμᾳ- (Βίκυ, ἀδί. 840]. η]. 

ἀϊμαγυα-δψαδ), ϑ|κῦ. ᾿ἰπϑίν. ἄψμη-ἃ (116 Ὀοϑίά0 ατ. αἰ(.)έν αἰ(.)ών 

οἰο. (11|ὸ δυΐμοῦ Μογρη. {Ππ|.ὄ 11 189 87. 

Βοαι. 1, ἐμογοῖογθ, οοπ͵ϑοίαγο ἐμαὺ Κ5ΚΎ. ἰπϑὲγ. 85. ἀξυγ-ἃ (ἔτ. Ἐσαϊξμέν- 
Ἡυθθδηἀ δ Ὀτοίμογ.) ἀοθ8 ποῖ γοργοϑοπὲ δὴ [πάᾶρ. Ῥάαϊμν-, Ὀυΐ ἃ βρϑοΐδὶ 

Βδμδ κεῖ ΠΟῪ ἤογπιδίϊου "αἀαΐιον-., ᾿ἀαΐμ - δὰ ἘΔαξιν- πιὰ πάνθ οχἰβέϑὰ 
βἰάθ ὈΥ 58:46 οὐὁἨ οδοῖ οὐπϑὺ ἰῃ Ῥυίπι. ἱπάρ. ΤῈ6 βροπάβίο ἴοσπι δαέρων, 
Πία8 2 169, οδὴὴ ΘαυΔΙΥ 611 Ὀ6 τοϑὰ δαυρῶν (ἴγ. ᾿δαευρων) 88 δαιξρῶν, 
οοηῃ͵θοίαυγοα Ὀγ ἘΠ]. 

8 166. ΕἾ ΠΑΙΪΥ. {9 ΟὨΪΥ ΟσΟυΓΓΘα 88 δὴ δϑοϊαΐθ ἤηΑ] ἴπ ἐμ 

ΒΘΟΟΠα οομροποηΐ οὗ αἰρμίμοπρθ. Εἰ. σ. τοῦ. ὅν. δώνσ Τὰ}. 

βπαϊε ΟΟΒυ]ρ. δγπῶ Ὁ 8οπ᾽, [πᾶρ. ἔβῶηθις οὐ ἔβἄπομ; ἰοὺ. 5Κν. 

ϑηαιξ Ο.ΙΒ]ρ. γι, ἢ 8] 1ο᾽, ὕπιμγ. τᾶπαν- 6 ἴῃ ππᾶπυ᾿, [πάρ. 

"βαπόμ (ορ. 8 86). [18 ἰγοαίιηθηΐ ἴπ {π6 ἱπάϊνϊἀυ8] ἰαπρίδροβ 

ὙΑΒ ΔΙ πιοϑέ οη ΓΟ {Π60 Β8Π|0 88 ἐμαί οἵ δηἰθοοπϑοηπδηίαὶ ἀἱρἢ- 

ἐβοηρθ. “9.0 ΜΏΘη οΟπα ΟΠ ΠΥ πα], 4180 βίοοα δἰΐδὺ σοπβοπϑηὶβ, 

Ροῦμαρ86 Ῥπόαϊηρ 68ἐ} τα ὅν. τιάάδδυ αϑὲῤ 6] οδβ. Ορ. 8 645. 2. 

ΑΥγδῃ. 

8 167. Τη114}}γ. ὅν. οάψαηι Αν. οαρηι ΟΟΡοῖβ. ϑαψαηὶι 

8 : Θοίδι. οοἶβ. ΚΒ. οὐδ- Αν. υἷ8- ΟΟοσβ. οἱῥ- ᾿οἰαπ᾽ : ΟΙἸΒΒα]ρ. 
υἵϑ-ῖ ᾿νἱουβ. 85κκν. Αυν. ΟἿἹΡοιβ. οᾶ 'οτ᾽: [.αὲ, -ὃ6. 

παν 
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[ηἰἴ] 9 γα8 Ἰοϑὲ Ὀοΐογθ μὶ δῃὰ 2 ἴπ Κβκν. ὠργώ- ὃ Ῥτοδά᾽ 

ἔν, ᾿μεν-τᾷ, ῥτῖπι. ἢ. ἤμργγτιι-8. (8. 290). ὥγμαᾶ σοῦ) ἔν. ἡμῶγηα, 

Ἱπάρ. "μξ πα (88. 151. 806). 
4-- Ὅ͵Β ἱγαπβροβοά ἴῃ Ανὐ. σῇ ἩΡΡρτγοιθϑῖὶ8. “γναΐα- ῃ. 

ἄδογθθ, οομηπιϑηᾶ᾽: ΟΥ. “ρητό-ς ᾿ἀοογοϑά. αγί. ργϑβ. πιά. 

"τοάξεημια- ῬΟΜΟΥΟΪ (2 -ῷ ἀ) ἰο 5ΞΚν. υγαά!- ἴἴο Ὀθ6. γρτθαΐ, 
ροπονί}. Οὐν. 858 260. 624. 

8 168. [Ιηὐοτθοπδηΐαϊ. 8. 8ρ. παρῇ. 5κν. ὦ-δῆαυ-α-ἐ ΑΥ. 

ῥαυτα- Ὁ ΟΟΡοΙβ. α-δαυ-α, πάρ. ἤἐ-δἰιοιρ-6-ξ ἴγοιη δέος ᾿ὈΘΟΟΙΊΘ, 

06. Νοιὰ. ρ]. 5Κν. δαμάν-αΒ ΑΥν. δᾶχαυ-ὃ ᾿'ατταβ᾿: ΟὟ πήχε-ες 
πήχεις ἔν. ἔπηχεῖοες. 

Ρατέ. ρῇ. δοί. ὅν, ναναη-οάη ΑΥ. σαυαη-οὗ 'νϊοϊοτίουθ᾽ (απὲθ- 

ϑοηδηΐ8)} Ὑ6ΔΚ βίθιῃ ἔοσῃ ὅΚν. οαση-δ- ΑΥ. οαοη-δ-) ἔν. οΥἱρ. 

"μοιημμόβ, 5Κν. 7αραηπ-υάπ “Ἰανῖπρ σοτηθ᾽ (δηΐθβοη. ψ 8 Κ βὲ. 

7αφημεάξ-} ἔν. Ἰηάρ. ἔᾳ6-4ην 8, 8600 δᾷ 225. 2290. βῖκν. ηγ-οάπ- 

το ἴῃ τηθπ᾿, Ξ5Κτ. Αυ. βυδῆχ ἔογιῃ -ϑαΐ- ἔγ. πάρ. -μ9-0 6. δ. 

ἰῃ Ἰοο. Ρὶ. 81. οἰδώτσαί-ϑι. ΑΥν. υἹδα-υαϑῖ, Ἰοο. Ρ]. ἔτοπι οἱδά- 

ραηί- υἱξδα-σαπί- ᾿ροϊδοποιβ᾽ (ορ. αν. ἰόεις Ὑυβέγ). 1. 8βρ. ᾿παρί. 
ϑξτ, ἀζγπαυ-αια. ΟΟΡοτβ. αἰδηαυ-ατα (τοαὰ ὦ 88 “ἡ, ὁρ. 8 228) Ἱ 

πιϑάο᾽, ἔν. οτῖρ. ᾿ό-ᾳγ-ηομ (οι). 

Μμἢ9.) ὙΠῈ 4Ὼ 828 ρ]!άθ. Υοά. 8ϑιιυσά- ΑΥ. λμῦα- (Ὀθϑιαθ δυά-, 

τιρα") ϑαπ8. Υγοά. ἐμυάηι ΑΥν. ἂρ. ἐμόξηι (Ὀοδάθ Κ5Κν. ἐσά) 

βου. θη. β8ρ. Κβκνυ. δγμσ-άδ: ατ. ὀφρύ-ος ᾿οἵ δὴ ογο-τον᾽. 

8. ρ]. αὀπμυ-ἀπε, ᾿κὸ αν, ἀγνύ-ἃσι. Ορ. 8 159. 

-αοηὶ ἰἴΒ ττιξίθῃ ἴῃ ΑΥ. [Ὁ -αὐόηϊ τ ῥγίη. ΑΥ. -αραῆι, 6. δ. 

ζεγήπαοηι -- ϑκν, ἀξγ-μαυ-αηι Ἵ ταδᾶθ, [πὸ 110 πιδῆπορ γὕηι 
ἴον ἀγμῦόηι τ-ς βκν. αἀϊγωσάτηι 'ἀτταππν. Ορ. Βαγίμοϊομπιδθ ΗἨδπάδ. 

ἢ 98. 
8 16θ.5.ὡ Ροπίοοπδοηπϑδηΐαὶ!. ϑ95,κν. δῦρά- Αν. χιρα- ᾿δι8᾽: 

αν. ός ὅς, πάρ. ᾿8,ό-8.ἁ. ϑ8κν. δυ-αίαγο ΑΥ. οὐ-αἰαγ-. ᾿οτἱοῦ᾽: 

ΟΙΒυΪρ. συ-αἰοῖί, ἴτοτη τί. μας. βΚε. οαἰνάγ-α8 ΑΥ.΄ Ἄσαβιρᾶγ-ῦ 

Ἰουν᾿: αοὐμ. βάσῦν. 8κτ. ἀγ-πο-ἀπέ ΑΥ. κογποαρεὶλ ΠΟΥ ταακο᾽, 

οτὔρ. ᾿χ'πιρή. 8ν. βὁάγυα- Αγ. δαμγοα- ΟΟΡογβ. δαγἕσα- (τοδὰ 

λαγῦα-, 8. Ὀ6]ο) (4}}:: Οὐ. οὖλος ὅλος ἔτ. ἴ6λο-ς. ϑῖκν. ἀξυά-8 

πο, Αν. ἀαφνα- ᾿'ἀον]}": Ῥγιββ. ἀρίιρα-8 'ποᾶ᾽, Ιηἀρ. ᾿ὠεὶμο-8. 

ΜΕΝ. 
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ῳ. οὔΐοθῃ ᾿πίογομδηρθα τι τῳ ἴῃ Ὗ 6. (ορ. 88 120. 125. 158). 

πῃ ἐπ6 ᾿π|} 14] 80}14016, 6. 5. ἀυσά δπὰ ἀμοά κὸ αν. δω-δεχα δπά 

δύω; ἐνάη- ἀπὰ ἑμυάμ- ἄορ’, ορ. Αν. 8ραη- Τὐΐῃ. ποηι. δοὰ ἔτ. 

᾿ ΖΝ ἀπὰ ΟΥ. κύων κύον. ΑΒ ἐμιῖ8 ἰμέθγομδηρα ἀδίθβ Ὀϑοῖς ἰο ἐδ 

ῥτῖπι. [πᾶρ. Ἰαηρύυαρο, μϑ6,) δἰΐογ ἃ ἰοῃρ' ΒΥ] 8016 ἴῃ {6 βαπηθ ὑογὰ, 

ἸΏΔΥ ῬΟΥΝΔΡ5 Ὀ6 τορϑγθα ΘΥΘΕΥΜΊΘΓΘ 88 8ἃη Ο]4 ἱπηον θα ἔογΠι, 

6. δ. γαϊῥαϑ-ἐμυά-ηι ᾿Δατηαρο θοϑ1:46 ἀξυα-ἑυά-ηι ᾿αϊνηἰ γ᾽; ραγί. μ΄. 

ἀαξ-ιιυάη 'Δοϊηρ Βοτηαρθ᾽ Ὀθϑἰάθ υἱα-υάη ᾿κπονὶπρ᾽; 2. Ρ]. πιϊᾷ. ἱπιρΐ. 
άψιφ- αδπῦαηι (ψι.)- Ὑοῖκθ, Βδγπθ88᾽) Ὀδϑδάθ ἀϊγμμ-αμυαηι (ζκατ- 

ἹΏ4Κ6). [πὰ {μ6 618.881684] ἰαπριδρθ -9- [ῸὉΓ ὑΠ0 τηοϑὲ ραγὲ ΟἿΪΥ 

ἈΡΡΘΆΓΙΒ, 6. δ. ΟΙΪΥ -ἔσα-, -ἀἤσαηι. ΤῊ ο]4 βίβρθ τς τϑιπδὶπϑά, 68. ᾧ. 

ἴῃ ρθη. δῆμσ-α8 ἴγοιῃ δδ- ᾿σουά᾽, δδγμῦταβ ἔγοτα ὀδπγῶ- Ὅτον᾽, δῃά 
ἴῃ ποη-1η1{18] ΒΥ] 4 Ὁ]68 1η 8. Ρ]. ἴῃ -πμυτ-απηϑὲ αἴδου ΘΟ βοηδηΐβ Ὀ68146 

«πυ-αηἰ ΑἸΟΥ δοπδηΐβ, 801. ἀ-8:- 8, μῦ-α-ἰ ᾿Πονποά᾽ ἔτοπι 8.0 αῦ- 8γ1- 

(ΟΡ. ὃ 3818). [Ι͂π {86 ρΡορυΐϊαν ἀϊα]θοῖϑ μ9 ἔΓοαυ θη  τη8646 

1(8 ΔΡροδσδηοθ ἀραῖὶη ΜΏΘΓΟ ὑπ οἰαββίοαὶ ΚΚΥ, ΟἹ πδὰ ῳ. 6 

ΤΏΔΥ ἢᾶγθ ο]4 [ὈΥΠ18, 6. ᾳ. ἴῃ ῬᾷΙῚ ἐμυαηι (Ὀ68146 ἐάν τες ϑ[κν. ἐρά!ιη) 

Ὅ86θ᾽ ; ποπϊ. 806. ὠμυξ (Ρτᾶκν, υτϊξίθη ἀμδ δῃὰ ἀμνδ) Ὀδβίἀθ ἀρ 

Ὑνο᾽; βμυᾶη-α- Ὀθδί4θ πολ. 84 'ἀορ᾽. 
γαγίοιιβ δββι τ] 0 η8 00 Κ Ρ͵δοο ἴῃ [τϑηΐδη ἴῃ {Π6 ΘΟΙΩΌΙη- 

δἰϊΐοῃ οοηβοηδηΐ  Μ- ΕὟΡ ΟΟΡογβ. γγχ6 πηυδὲ ργθπι 86 ὑπαὶ ΝΟ ΟΥ 

ἄν 8 τι ἰΘη [ῸΓ Ὁ δἵδῦ οοῃβοπδηΐβ, 6. σ. ῥηθᾶηι ἴ0Υ ῥυᾶηι τ 

5Κν. ἐυάνε ποθ᾽, μαγνα- ἴον μαγυα- τ ϑικν. βάγυα- “}}}; ορ. {116 

ΟΥ̓ΠΟΡΥΔΡΗΥ -ἶψ- δῃαὰ -ἶψ- (ΟΥ -γ- ρῥ. 116. 

πάρ. με (ΞΞ 5Κε. ἐγ) θδθοαπι [ταῃ. 89. ἀν. ΟἿ Ροιβ. αβ8ρα-: 

Β,κσ. ἀένα- 'μοτβθ᾽, [πᾶρ. Ἐρΐμο-. Αν. 8ραη-: 8Ξκι. ὁνάη- ᾿ιουπά, 

ἀορ᾽, Ιπᾶρ. ἐζμοη-. 
η [κ6 πηδπηον [πάρ ὅ:ι, σὴ: (ΞΞ 5Κν. 70, 0) θθοδπῖθ Αν. 

οὖ. οὐ-αίαγ-: ὅν. δνυ-αἰαγν- ΟΟΒυ]ρ. δυ-αἰοϊγ “οτϊοῦ, 

Ιπᾶρ. ἐμ (ΞΞ- ΒΚγ. 0) ἀρρϑᾶγβ ἴῃ Αν. Ὧ8 ῥιὺ (10 Ψ88 βρίγαηὶ), 

δά ἴῃ ΟΟΡΟΓβ. 838 ῥμῦ: ὑπαὶ ὑῃ6 μὺ ἴῃ {Π6 Ἰδαίου οομ ἱπδίϊοη 

88 ἃ οοπδοπδηΐ, [Ὁ]]Ονγ8 αἰγοοῦΥ ἔγοπι ἐπ6 ομδηρα οὗ ἐ ἱπίο ῥ 

(8 418). Αν. ῥιοφηι ΟὈῬοσβ. ῥμρᾶνι:: ϑκγ. ἐσάηι “ποθ᾽, θη. βρ. Αν. 

φγαριυ- : δεν, ἔγάξρθεα 8 ἴτοτη 8ὲ. σγαΐμ-: δκν. ἔγάϊμ- Ῥονονγ, ὑπάογ- 
βίβηἀϊηρ᾽. 

Ἰηάρ. ἀμ, αἴ (Ξ- 5ὅΚν. ἄν, αἢ0), πίοι, 'π ρεῖπι. ἴσϑῃ., 6]] 
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ἰοραίμον ἱπ οὐ (8 481), ἀρρϑᾶῦ ἴῃ Αν. 1η1|14}}} δ ἀῦ διὰ ἂἄδ 

(ἄρ. ἀδ), ὃ, τιϑάϊ!}}}γ 88 ἄν ἀπὰ ἄμο. [πη |4}1}γ, ἀναρδαἢ-: ὅ8Κτν. 

ἀνέξαβ- ἢ. ᾿Ὀϑατίηρ Θηπ ἐγ, μαίγοα᾽; ἀδίδ-, δ}. ἀπ ὲδ- : ΒΚ. ἀοίδ- 

Διαίθ, ὀὲέΐτηι, α8}. ἐἀ“δίέτηι: ϑκν. αἀοἱἐΐψα-ηι 'δοουπάθτη᾽ ). Μο- 
ἀϊΑ}]γ, ραγὶ. ρῇ. ουτάνᾶ: ϑ8Κν. ἀ-οἰἀνᾶπ 'ποὶ Κπονίπρ, υπνῖβθ᾽. 
εἰἄρα-: ϑκν, ἀγάβοά- ᾿αρτιρ ιν (ορ. 88 288. 806). 8.0 4]8ο δἱἀθ 

ὉΥ βἰάθ οὗ ϑδοῖὶὶ οὐμογ ἀρ. -ἀὔπηι (1. 6. -αὐθηι 8. Ὀ6]0) δηά Ἰαΐθ 

Αγ. -ἀιρεηι τ ὁ βϑκν. «ἀμβυαηι, ϑπαϊηρ οὗ 2. Ρ]. πιϊά. ΟΡ 8. 

ἀδποϊέψα- ἱδοοιμάυβ, Ὑμο86 ἄν (0 Ὀ6 τοδά 88 Θοῃβοπϑη) ὙᾺ8 

ΟΙΙΒΟΡ 40. ΟΥ βρίγδηίΐ. 

πάρ. ρὲὲ Ὀθοδπιθ ῦ, ἰθποθ καὶ ἰπ Αν. Αοο. 8ρ. ἄζομέθηι 

δηποβαπι᾿ ἔν. ῥτῖπι. Αὐ. "αρ-μαηί- αι. 

πάρ. 8. (Β,κν. 80) Ὀθοϑῖηθ ἰῃ ἂν. σχὲρ (Ἰηϊξ. δπᾶ τπηθᾶ.) δπά 
τὴ, (πιο! 4}1}γ). “ιρα- : ΞΚτ. 8υά- 'δαιθ᾽, σιοαιολαγ- : 81κν. ϑυάβαν- 
ἰθίον, δλαγαχισραϊα-: βάγαβναίΐξὨ Ἀτορ. πδθ. 2, 8βρ. πηρθνῦ. δαγα- 

»εδα: 85Κν. ὁμάγα-βϑυα, ἴτοιι ΑΥ. ὅπαγ- Ὅθαν, Ὀτίπρ, ΤῈ6 ῥτο- 
Ὠθποϊδίοι οὗ -᾿μἦ-, ἩΒΙΟΝ ἰβ ΤΩ ΒΟΥ ποί βοπδαπίαὶ, ἢ88 ποὺ Ὀθθη 

ἀοίογτιηϊηθά, ΕὟΥ χοῦ δὰ τονῦῖ ἰπ {π6ὸ Οδῥᾶθ ἣν 4180 ΟΘΟΘΏΓΒ: 

ἄνα- ᾿'δαυβ᾽, 2. 8ρ. ἱροῦ. σξα-λυᾶ Ἤθατ᾽, [ἡ ΟΟΡΘυβ. μῦ τες ρυῖπι. 

Ατι 83:. τῦα-: Αν, χῖρα- 85Κν. 8υά- θα. 2. 8ρ. ᾿προνῦ. ραΐϊ- 

Ῥαψαμυᾶ Ῥτοίθοί ἐπ γ 86] : ορ. 5Κει. δδάγα-δυα. Αος, 85. δμαγαιμθαίίηι 

ΞξΞ ϑΚγ, βάγαβναίϊηι. Ομ. 8 δῦ8, 8. 

«ἄηι ἰῖ8 τι τθη (Ὁ -ϑόρι ἰῇ ἂν. Αοο ρομῆμηι : ΟἉἹρι8. 

βαγραπι (τοδὰ ραγθαηι) ὅν. ράγυα- 5 ῬῬυϊογθιι, 2. 86. ἱπιρθὺ. 
σᾶρ. ἀαχαϊηι: ϑὅκν. ἀασαλοάπι, ἔγοη Ατ. αἀαἀ- 'σῖνθ᾽, οἷο. 8466 

Βασι βοϊοιδο Ηδπάρ. 8 95. 

Ὁ ἴῃ Αν. 18 οἴζθῃ ἰο ῦ6 τοϑδᾶ 88 μὴ, θβρθοίδ  ! δον Ἰοηρ 

5.}140]68, ͵υ8ὲ 48 ἴῃ ρά., 6. δ. δθῃ. 8ρ. τοδα φραηέμυ-ῦ [ὉΓ 

ζαμίνο ἴτοπι ζαρέϊμ- ᾿ἀἰδίγιοἱ᾽, ορ. γεά. μη. αὐγόμμυ-ἀ8 ἴτοπι 

ἀλγόγε- ὙΘροβθ᾽. 

8 160. Απίθοοηδοπδηίδὶ πιο α 14 }}Ὶ δπα ΕἸ Π8]}γ. 
-.-.-----  κ .---.- - --.-.. 

1) Εον δὴ υποογίβί πη οοη]θοίαγο οοποογηΐηρ {Π|ὁὸ γθϑβοη οὗ {πὸ οἰἰδηρο 

ἀθ- οὐ ἐδ ὁ μαπά δηὰ αἀὃ-, δδ- οὐ ἐπὸ οἴμοσ, 8606 Οβιβοῦ᾽ Μοῦρῃ. ὕπηί. 
ΓΥ 311 δ΄. 
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Τη6 γσόονοὶ γϑιηδηθα ἴῃ ϑδηβκυῖλ 88 9 ἴον ἃ (1), ὙΟΓΘδ8 

Ῥτίπι. ΑΥ. ατῷ Ὀθοᾶπιθ ὅ. Ρυίιη. Ατ, ῥγῖπι. ἴτᾶπ. αὐ ἈΡρΘΔΓΒ 88 

αο (Ι. 6. α0) οὐ δι’ ἴῃ Αν., ῥγὶπι. ΑΥ. ρεΐπι. ἴγαῃ. ἅμφ τϑηιαϊῃϑα 

(4): ρῥτγῖπι. Αὐ. σῷ δῃὰ ἄς τοπιαϊηθα ἀπομδηροᾶ ἴῃ ΟὌΡογβ. (αν, 

τ θη σὺ ΜΠ θη ἢπα], δπὰ μὴ). β5κκν. ἀγόσλα- ᾿ἰπβυ]δ, ρνιϑῦ, 
Αν. ἀγαογα- ΟΟΡοτβ. ἀγαίέσα ᾿απίγα ῃ, Οαδη. 8ρ. β8Κκν. ἀγάϊδῥἐ Αν. 

φγαίαος χγαϊδμδ ἴτοπι 8. ζγάϊι- χγαΐμς ῬοΟΜΟΥ, ππἀογβίαπαϊηρ᾽, 

ΟΟΡοιβ. κἄγαμδ ἴτοπι ζᾶγμ- Ὁγταθ., Νοπι. 80. 5ὅΚνυ. σαύ-ὁ Αγ. 
φᾶμ- ᾿ῬΟ]]οοϊ᾽, Ιμο0. 85. 5Κνε. νάβϑαιι Αν. ναγρολάιε ἔἴτοιη βέ. σάϑβιι- 

οατοπ- ἱσοοά. ΟΟΡοΓβ. ποπὶ. 8ρ. ἀαλϊψαμδ ᾿δοιμηίτγ, ἀἰδύγιοἴ᾽ (ορ. 
ποπι. Ρ}. ἀαδνψᾶυ-α), ἴοτιαοα ᾿|κΚὸ ἀν. δᾶσαμδ.᾽ 'ατια. Ορ. 88 62. 

18. 94. 

10 ΒΚν. Ὁ 18. 4180 ἕουπα Ὀθίογθ οοπβοπδηίβ, ΥἱΖ. ὈΘίΟγΘ ψ. γ, ἢ, 

6. 8. ἀϊο-ψά- Ὁοϊοϑέϊα!,, ἀξογ-ἄ ἰηβίγ. 8ρ. ἔγοπι ἀδυάν- τοίμοτγ-ΐη- 
Ἰαν΄, ρτυη-ἄηι ρθη. 0]. ἴγομη ρἕραῃ- ἴα, γίάση-ἅπι ἴτοτη γίάναη- 

ΟΙΪΥ, Ρίοιιβ᾽, ρα-υπ-άξ- ψοακ 8[. ἔογπη οἱ (6 ρμῇ. ρασγί. δοί. 

Ἑραπρ πηι, θὰ παρ όη-ἃ Ἰπϑίγ. 8ρ. ἔγοπι φιασλάραη- ᾿ἀϊδιτϊ δαξοτ᾽, 
Ιῃ ΑΥ. υ ΟἿΪΥ Ὀθίοτο ψΨ αὔὝαον ζ: 7ζυψα- ᾿θοϊΪοηρίηρ ἰο [1ἴ6΄; Ὀαὶ 

ἀἰρβιποηρσίο πὰ σαογα-: 8κῦ. σάυψγα- ᾿θονίημθ᾽; ναογἄξαβα- π. 

᾿ιθμἀ] θ88᾽ ἴον Ῥρα-υγάζ-αβα-; σαοηι8-: ϑκνυ, υα-οητάξ-, αδαμηνᾳηι: 

Βκν. χίάση-ἄηι. ὙΤμαὶ ἀϊρμιμοπρίθαίίοπ ἄοθθ ποξ ἀρρϑθᾶγ ἴῃ 8Κκγ. 
ἴῃ ὁΆ868 ΜΠΘΓΘ ἰὲ ΜΒ ΡΟββι 016 (ΟΡ. γαυπῥ- πι τρασἰιόπ-α), 

ἀορομᾶβ οὐ ἃ ἀϊδοσθῃηξ πιοάθ οἵ ἴογπιϊπρ βυ}] 40 168, ἰὼ τοὶ 

οἶμοῦ ἤοσηΒ οὗ (Π0 88Π16 βυβϑίθῃι ΠΙΔΥ͂ ἤᾶύθ ἰ0ὸ 80π|6 Θχίθηὐ βοὲ 

{0 ἐγρθ (οΡ. ϑα-υαη- Ὀοβίάθ σα-Ὅη.-). ΟΡ. ὃ 154. 

8 161. μ 88 βρ᾽γδηί. 

44. Β6ΘΤῚΒ ἴπ ΚΞΚΥν. (0 δᾶγθ Ὀθοοπιθ ἰδϊοαἀθηΐα] δηα βρίγδηΐα)} 

ΔΙΤΟΔΟΥ ἴῃ (Π6 Οἰαββῖοα! ρουὶοά, 8. Υ̓ ἰ που 5Κγ. ατγασημ. ὃ 571. 

ΑἸ8βο ἔογιηβ οὗ ὑπθ ρορυΐαῦ ἰδηριδρθο 88 ῬΑ] αὐδδα- τὸ αἶρψα-, 

»μαδδϑαΐα- τ-ΞΞ ραγυαΐα- ῬγΘΒΌρροΟΘΘ ἰμ6 οἰδηρα οὗ 4 ἰο Ὁ βρίγδηί. 

ΑΒ ἴο ψΒΘΙΠΟΥ ΟΥ̓. 1 4180 ἴῃ ΟΥΟΓ οα868 ὑῃδη δισᾷηι, α8ρα- 

οἰο. (159) δὰ δοαιϊγθά ἃ βϑρίγαπέαὶ! ργοπυποίαίοη ἴῃ Αν. (6 Ὁ 

ἴῃ αϑρα- ΜΑΒ ἀονοϊοροα ἔγοπιὶ ἃ βρίγαηΐ), ψὸ ἰθᾶνθ υῃάοοϊάοά, 

δα τοῖοῦ ἰο ΗΠ ΒΟ παπη Καδηΐ Ζίβοην. ΧΧΙ͂Υ 854 ἢ, δμὰ 

Βανι ποϊοδο Ἠδπάδ. 9. 86 ἢ. 
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ΑΥΤΙΏΘΏΪ 88. 

8 102. Ιπάρ΄ 24 ΔΡῥΘΑΓΒ ΡΑΓΕΪΥ͂ 88 Ὁ, δ ΡΑΓΟΥ 88 ᾧ ἔν. "σῃ 

(ορ. 1ἐ8118} σμαδίαγε 'γαϑίατθ, ΟὙπγ. σισοάάιν 'νϊάυα), πἰξμουΐ 

86 ΟΠ ΠΟ.8 ἴῸΣ {μΠ1|8 αἸΒΌΓΘΠοΘ οὗἁ ἐγθαϊπηθηὶ Ὀθὶπρ ΟἾΘ8Γ. 

1. τ. ταϑη 'Ὃοῃ δοοουπΐ οἷ᾽ : ΑΥ. ραϑηα- τὴ. 'ψί88, ἰῃἐθηξϊοη᾽, 
θτι. ἑκών 'γοϊυπέαι γ᾽, τὲ. μοΐς. ἔοῦ, θη. ἤουι, ον: 5Κι. σαῦ-, 

στ. βο-, Ἰηᾶρ. "σοι. τὸς δὶχ : ατ, ἐέξ ἕξ, Ογιὰν. ομσθοῖι, ορ. 
β 589, 3. 

2, σ. φογὸ 'πουκ: τ. έργον. σίΐομι Ἵ πον: ΒΚ. γῇ. 
ρέάα. ἰοφαπαπι Ἵ Ὀδίπθ ταγ86 1 : Ταἱ. ἰαρῦ. ἰαῖφν, 56ῃ. ἑαΐφον, 
τοῖο υ- π-ἰαν: ΒΥ, ἀδυάγ-. 

Κῶ ἀρρϑδῖβ ἴοσ σίμρ δέίθ υὙοἱθθὶθθβ Θχ ]οϑῖνθβ δηᾶ βρ γϑηίβ. 

80 εζ:- ἔν. "81. (ΞΞ οτῖρ. ζμι-) 8. 408) ἴῃ ὁἰοϑιιν,, σθη. 8ἰο8), Ἰποίμθν- 
ἰπη-ἰαν᾿; ῥγίῃ. Αὐπη. Κθη68- ΔΤΌΒΘ ἴοσιη [πᾶρ. ἤϑμοΐ- (ὁρ. Οοίῃ. 
οαίλγῦ, ατ. ἑκυρᾶ) {πγοΟυΡὮ δββί πη! δέϊομ οὗ 8- ἰο {86 ο]οστίηρ ἢ 
(8 5862). Ιπᾶρ. "8.- δῃὰ ἔέμ Ὀθοδιὴθ ἤἄ- : ζοῖν, σϑῃ. δῦ, ᾿δἰδίοτ᾽: 

ϑκν. δοάβϑαγ-: ἴο τυ Μὲς ΔΌΣ : Β5Κν. ἐρα-; ορ. 88 δ60. 860. 

Οτθ6Κ. 

8 168. πάρ. 9 γὰ8 τοίαϊῃθα δ8 6, ψῈ]Οἢ 88 ΘΠΘΓΑΙΪΥ 

ΒΡΟΚΘ 88 ἃ ὑόοναὶ, ποΐ 88 ἃ βρίγαηί. [10 Μὰ 801) 6 {1 168 880 

ἸΒΟΟΥΤΘΟΥΪΥ τε ἐΐθῃ υ δπα β. ΤῊΘ βουπά τγϑιηδϊ θα ἴῃ πιοβὶ ἀ 4] θοίβ 
ΠῚ] ἴδ ἰηΐο ἰἰβίουϊο {Ππη68, 88 ᾿πβοῦρ 0 η8 δῆον. . ἢτγθὶ 

ἀἰβαρρϑαγθα ἴῃ [οη.-Αἰξ. [Ὁ βοῃθγα Υ αἰδαρρθαγθα θυ] ΟΣ τη6- 
ἀ18}}0 {π8ῃ ΠΠΔ]]Υ. 

8 164. Τηϊ4}1γ. Βωοί. οἴο. ἕκατι θον. ἐεέίκατι Ιοη. Αἰ. 

εἴκοσι ᾿ἘπτΘη γ᾽ : ΒΚτ. οἰξαίί-, [μαἱ. οτσίπές, ΟΟἿτ, βολο. Οτοῖ. ἐίσξο-ς 
Βαοί. οἷα. ἐέσο-ς Αἰέ. ἔσο-ς, ΡΥΟΌΔΟΌΪ ἰο βκν. οὐδε, δᾶν. Ἷπ Ὀοίἢ 
ἀϊτοοϊομβθ. «έτος ἔτος ἵγοατ᾽ : 1.αἰ. ροίμϑ ᾿οΪ4᾽, ΚΞΚν. ναὲδ-ά- ἵγθϑατ᾽, 
ΟΙΒΈΙρ. νεξοννά ο΄. «έπος ἔπος 'ποτά᾽ : 51Κὺ. ράσαβϑ-. ἐοῖκο-ς 

οἶχο-ς : ΞΚτ, υδέώ-8 “πουθο᾽, 1.α[. υζο8 αοἰἶξ. υολ8α- ἱροῦ", ΟΙΒυ]ρ. 
ΕἸΣ ὙΠΙαρο. «ἐάστυ ἄστυ ᾿ΟἸΔΥ : Βἴκν. νάδέμ 'δθαξ, ρ]δοθ᾽, υάδέμ 
Ῥίαςο, στουπά, δΒουβο᾽. ΚΒ . ἔοστῃ ὑαρ-»- Ὑατη ἰπ 9 Βωοῖ. ῬΥΟΡΘΣ 
πδῖηθ “άρψνων, ἰῃ ἀρν-ὄς ἀρν-ί οἴ6.. ἔν. οτῖρ. ἤ77,--  ὈθδΙ 46 ἤβρ-ην»» 

ἰπ πολύ-ρρην τίοι ἴῃ Β86θρ᾽. οὔὖλο-ς ἩΘΘΟΥ, ἐπνίποα᾽ ἔν. ἔμζηο- 
Βευςπιδοῆ. ΕἸεδηΐδ. 10 



146 Ιυάρ. μὶ ἰπ ατοοῖς. 8 1θ4---168, 

ἐπγουρἢ (86 ἰηἰογπιοαϊαΐθ ϑίαροθ ἤδωλνο- Ἔδολνο- ἤολλο- (8 806): 

ΞΚν. ἄγη σοῦ] (8 157). 

Βοι. ΤΟ ἡ οὗ ξάλχω Ἱ ἀγαν᾽, ποῖ ποτὰ οδὴ ποῖ ὃὉ6 βορϑγαίοὰ 
ἔγομι αὐλαξ Τγγον᾽ δηὰ [10}. οεἰκὼ Ἷ ἀταν᾽, ἰδ ροτμαρβ ὑο Ὀ6 οχρ]αϊηθα οα ἐδθ 
Ετουπὰ ἐμπαΐ δὴ αἰϊγδοίϊοη ἴὸ ἐ2κ-- δλχ-- (ὙΠῸ “ ἔν. στ) 8 564), ΘοΥγοβροπάϊης 
ἰο [μαἱ. δμΐσι-δ ἀπὰ Αρ8. δἰ ῬΙουσ᾽, ἰοοῖς Ρ]806. 

ἘΠ]. ἐρατρᾶ Αἰξ. ῥήτρᾶ Ὁογοπαη: ΑΥ. "γρᾶία- ἢ. ᾿άθογθθ, 
οομππϑηἀτηθη (8 157). [π 1,680. βρ- ἔν. .ρ-: βρήτωρ, ἴο ἘἸ. 
ρᾶτρᾶ. Οπ Αἰΐ. ῥ-,) ορ. 8 226. 

8 166. Τηϊογβοηϑηΐαὶ. ωοο. βῷ. 4ι-ἰ Διί: δ8,κν. αἱοοῖ, 

Τπάρ. ᾿αΐμνεῦ ἴπ (ῃ9 βκγ᾽. χλέξος κλέος 'ῬΊΟΥΥ, τϑπονη : 5Κν. ἐγάυν-αϑ 

ὙΘΠΟσΩ, ΟΟΒυΪρ. δίουο ἱποτὰ᾽, Οὐγογγ. ρἤοξ-αί Ἡοπι. ῥο-αί 
ἙῬοοάϑ᾽ : 11. δγραυ-τὰ ᾿θονίῃρ, Ὀϊ]θοάϊηρ᾽ (πουμ8). Οὐτογγ. στονό- 
ἔεσαν (τθοαᾶ σ 88 σσ) Ηοτῃ. στονόεσσαν ἔθπι. ΔΙ ΘΗ ΔὈΪ]ΘΙη᾽ : ΟΡ. 
ϑ!ον. δάϊα-υαἱξ ἴοιῃη. τουυδθία. ὅ8ὃϑ. στέᾷτ- (στέάτοεοο) 8 ΕΠ θἴαΐ᾿ ἔτ. 

Ἐστηᾶτ- (8 611), "στά-ατ-, ρεὶπι. ἢ. Ἐδία-μμῖ- (8 288). Αοντ. ἔχεα 

Ἱ ρουτοᾶ ουἱ᾽ ἔν. "ἔτ χεε-ην (8 288), δούϊνβ ἰο χυ το. 

Ιὴ 1.680. φ σοτη πο στ ἃ ργθοθαϊηρ βῃογέ ὑοῦ] ἰο ζΌΓΤΩ 

ἃ ἀΙρΒίποηρ, ἱ. 6. ὨθθΓΟΘΥ Δ Όϊο αὐ, δι, θἰο. Ὀθοαπηθ ἰδ οθυ ]  ὈΪο, 

ΟΥ 8{}] ΙΏΟΓΘ ΡΓΘΟΙΒΘΙΥ : ἀρὰ Ὀθοϑίηθ αἷ-ἴα (οὁρ. ϑ΄΄'ονοιβ ῬΒοπο- 

8 146). ΤὨΐ8 αἷ8ϑο οοοῦγβ ἱπ Ηοπι. 88 δὴ 60} 16 ρθου αγ ἐγ. 
σεύω Ἵ ἀτῖνο, δαπί᾽: 5ΞΚν. τηἱᾷ. ογάυ-αἱξ ἴτδονο8 Εἰπιβο ἢ, τ  ἢ- 

ἄγανγθ᾽, [ηᾶρ. 1. 88. δοί. "οἰόιι-ὃ οὐ "ηγ)όμ-δ. εὐιδὸν Ἱ βαπ᾿ : Αἰέ. 
εἶδον, β,κν. ἀυσίάα-ηι, Ἰπᾶρ. "6 μἰἀόηι. αὐὴρ ᾿«αἰν αὐελλα ᾿Ζαϑὲ οὗ 

Ὑϊπα᾽ : Ιοη. ἀήρ ἄελλα, ἰο ἀ(ἔ)ημι, ϑὅ[κν. οάγιξ Ἱ παῖ, Ὀ]ον. 

8 166. Ῥοπίοοῃθδοπμϑηΐίαϊ. ν».", 9.5, Δ. τοιηδὶ πο ὑποβαηρϑᾷ 

ἷπ 8016 ἀἰα] 6οβ πη 0}} δἴζον ἐπ 9 ὈΘρῚπηϊπρ οὗ πἰβίοτίο ἐπ168. [ἢ 1,68Ὁ. 

δια ΤΉ Θ88. νυν, ρρ, λλ ὅτοβθ, ἴῃ ομογ ἀϊάϑοίβϑ ([οη. Βωοί. θογ.) {πὸ 

ἀου Ὁ]6 ὁομβομαμίβ 66 81 }}186α τ] ᾿οοπιροηβαίϊομ- θη ριμοαϊηρ᾽, 

ΜἨ18ὲ ἴῃ Αἰΐ. .., ψὰβ οἱϊαθὰ σιουΐ ΘοΙρΘηβα 9 η-]θηρίποηξην. 
ΕὙῪ. ἤγονβα 'κηθθθ᾽ (ορΡ. ἂν. ζαηῦτα, 1ιδἱ. φομμ-α) : 1,680. γόψννα, 

Ιοη. γοῦνα, Αἰΐ. γόνα-τα. Οὐτογτ. πρό-ξενιος : 1.680. ξέννος Ιοη. ξεῖνος 

Αἰὐ. ξένος ᾿ἰοτοῖση.. ΕἾ. ἤφθα-νρω Ἱ οοπιο ἢγδί᾽, ἔτισνέσω Ἱ ῬΑΥ͂ 
ῬΘπα γ᾽ (ορ. 5Κν. γεπυ-ἀ«ἰἱ 'Ῥαΐθ ἴῃ τηοίϊοπ᾽) : Ιοῃ. φθἄνω, τένω, 
Αἰξ. φθἄνω, τένω. Ἐπ. Ἰπᾶρ. ϑέοπι “ρογεμθη- : οὶ. 1.680. πέρρα-τα 
Ιοη. πείρα-τα ἴδπο 6η48, Τυγί μοί ροϊηί᾽ ἀ-πείρων “ηθουπάρα᾽, Α ἐέ. 
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πέρας περαίνω, ἰο ϑὅΚν. ράγυαπ- ἀοαΘ6, Καοί᾽, Ιηϑοῦῖρ. (ΤΉ 6884]. ὃ) 

κήρᾶ : Ἰοῃ. χούρη Ώοτ. χώρᾶ Αἰξ. κόρη ᾿εἰτ]. ἘΕὟ. ἐδλο-ς τα 

δι. δάγϑα-8 ὍὮΟΪ]6, 41} : Ηομι. οὖλος, Αἰΐ. ὅλος. ὙΠ ἔῃ6 ἔογηηβ 

διανίηρ σοτηροηϑαίίοη-ϑηρι μϑηΐπρ ορ. 8 618. 

ζμ. ἵππος, ἀἰ4}]. ἴκκος (Βαπάρα ἄογγῃ ΌὈΥ ἐδθ ργαπιτλα δ ῃ8: 
ἀϊαϊθοῖ ἀπο ἢ): 5 ἴτυν. ἀέσα-8, [ηᾶρ΄. "οζμο-8 Ἴοτβθ, πᾶς παντός 
ὉΘρ] ἔθ, ϑηίγο : Β5Κν. δώ-ὁραπί- ᾿οοτηρ]θίθ, θηξγθ, θ᾿ (ἐ 657, 

4), [πᾶρ. "ζμεήϊ- (ορ. ἐμ6 δυιοτῖβ ατίθοι. Οταπηπι. Ρ. 120). κκ 
Ξε ἦμ αἷδο ἴῃ πελεκκάω Ἱ πον πέλεκχουν ᾿Χθ- μΒδη 16 Ὀοβιαθ 

πέλεχυ-ς ἀχθ᾽ : 5ΚΥ. ραγαξί-δ 'αχθο᾽. 

Β ὁ πὶ. ππ Ὀρδίαθ χὰ ἴ8 Ῥου δ08 80 ἴὸ ὃ90 οχρ]αϊηθὰ ἐπαὶ ἐμ Ἰδαίου 

Ῥἴοοϑβϑβ οὗ δββί π]]αἰΐοη Ὀο]οησοὰ ἰο ἃ Ἰδίοῦ ρμογίοά ἐμὴ ἰπθ ἔοσμιθσῦ. Ου 
δοοουηὶ οὗ ἴχχο-: ὁ πουἹὰ ἴπθη πᾶνθ ἴο ὃδ6 δϑϑυμπιοὰ (παὲ 4180 ἔεζη- οχἰ θα 

Ὀοπϊὰο Ῥεζμο-, τ ΠΟΙ 88 ποί ἰγαηδίογγοα ἴο ἐπ ο-ἀροϊ]οηβίοη αηὲὶ] δἴζου ἐπ 0 

γα ρροδτγαῃοο οὗ ἴπ6 ἔοτπι ἵππος-ς. 

ἐμ, ἀι, αἰ. Οτοί. τρέ (ἡ Ηρθβυοι. στο Ρ πύθῃ τρέ) 

οτ. τέ 1,680. Ιοη.- Αἰΐ. σέ μθθ᾽ : 5Κτ, ἐρά-. Βωοί. πέτεαρες 
Αἰξ. τέτταρες Ἠοπ). τέσσαρες οἷο. ἹἸουτ᾽ : 51κν. οαἰνάγεαβ. Οὔ. 

ὃ 489, Οὐοτϊπίῃ. Δ, εινίᾶς, ἤοτῃ. ἐδδεισεν δέδδιμεν θεοδὺ ἧς ([Π6 

δρ6 Πρ δείδιμεεν, θεουδὴς 816 ὙΤΟΠΡ), ἴῃ 0486 δ Μὰ8 ποί 81} 

Βροκϑη ἴῃ ἔμ6 {ἰπ|6ὸ οὗ Ηοπ., Αἰΐ. δεινός δέδοικα, ἴτοτῃ τί. αμδὶ» 
Ὡεαρ. δω-(δεχα)ὴ δί-ς : 5Κν. ανά αυΐ-ὅ. ὀρθόςς : 5Κν. πγαλυά-8, 

Ιυὰρ. ᾿γαλμό-8. 'αρτί σεῦ (δ 806). 
»ῃε, ὅδι. νήπιος (Ὀθϑί40 νη-πύ-τιο-ς ᾿πἰη 6} ροπὲ, ὑπάου 

56) ἔγ. "νη-πῆειο-ς. ὑπερ-φίαλο-ς ὉγοΥθΘατίηρ᾽ ἔγ. ἤὍπερ-φι-ιαλο-ς, 

}π8ὲ 88 1,αἱ. διιρογδία ἵν. "δι ρον-ζμεῖα, ἴτοτι τί. διθῳ (οΡ. ὃ 812). 

1114] 8:1: ὈΘοδπιο Ὑγοΐοο 1688 .5, Ψ  ΪΟΝ Ὀθοθηθ ἡ. «(οῖ ἐέ, οἷ 

ξ 810] 86, ἐε-κάς ἑκάς 'δρατί, ϑϑραγαίϑα᾽ : ΞΚν, 8υά-. ἐἐέξ ἕξ 'δῖχ᾽: 

γωγ. εδισεοῖ. Τὴ γνοϊοϑίθβϑμθθβ οὗ .6 18 ἱπαϊοδίθα ἰὰ Βωοί. 

ἰμϑοτῖρ. ὈΥ ὦ, ῥλεκα-ϑάμοε, 6ρΡ. οὗ τξξ νοΐοϑθϑβ ρ ὃ 206. Οοη- 

φογπΐηΡ τηθ 14] 8.,, ὙΈΙΘΝ ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ Ὀθοδηθ σ΄ σι, 88 ἴῃ ἴσσο-ς 

ἴσο-ς, ἀπὰ {Ππ6 ἰπ1{14] σ οὗ σάλος δπὰ οΟἴἶΠΘΓΒ 866 ὃ ὅθ, ἴ. 

Οὐποογηΐηρς Ἡκο ρθη 6818 8 689. 

ἦε. οἷξο-ς οἷο-ς ᾿ΔΙοηθ᾽ : ΑΥν. ἀρρα- ᾿'ψηυδ᾽. αἰεί αἰεί γαῖ: 

1,αἱ. αφτο-ηι. λαιός Ἰο : 1[.Δἰ. Ἰαθῦο-8. ΕοΥ ἴμ6 ἃ ἴῃ ἀεί, δαᾶήρ 

Ὑτοίβοσ-εϊη- απ τῷ 5Κν. αἀδυάγ.ε οἷο. 806 88 96. 131. 

ΘΝ 

105 
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Ομδηχο Ὀοίνγθθη τῳ δῃὰ μῷξ (ὁρ. δὲ 120. 181. 158). δώ- 

δεκα δῃᾶ δύω Ὅπο᾽, ΠΙαν-όψια ἀπὰ αι. Κυαν-οψιών (00. κύαμο-ς 
ΜΠ 7.80 ΗΧ} ὀχ δὲ (η6 ἀοιὉ]9 ζΌΥΠ]8 πανο- δῃηὰ χυαρο- Ὅθαπ᾽ 

(πύανο-ς 'ἴΒ ἃ Ἰαξο Ὁ οοηέατηϊπαίοη ΤΟΥ) ἔτομι τί. ζα"μι- 8) 761}, 8. 8ρ. 
Ὀτοί. ἐ-φύτη τοβθ᾽, δὰαΐ ὑπερ-φί()-ἰαλο-ς (8. ΔΌοΥ6) δὰ ΟὐΒαϊρ. 

δὲ 'παϑ ἴγ. ἔδμ-διί, χίων Ῥουῃά, ἀορ᾽ : ϑὅκν. 7εοά,. ἐνοά;: ἔν. 

Ἔχων τὸ βκνι. ἑἐρά 1. 8οὦ ῬγΟΌΔΟΙΥ Ὀθοδηθ ἔπων δηὰ ἐδιΐβ 
ΟῚ ΑΒ ἰπ0 5 ΟἾνΘα ὉΡ οΟὙΪΠρ ἰο ἰΐἰ8 ΌΓΙ4] βϑυθγᾶηθθ ἔγομι 

κυν- (ἴῃ κυνός οἴ6.). 8. Ρ]. ἀγνυ-ἄσι 1κ6 β8[κΡ. απ μο-ἀπέὲ (Ὀθ8ιἀ6 

δϑιιηυ-ἀπἢ. 8. 883. ἐρρύη κὸ 8Κν. ἀϑιιδγμῦ-α-ἰ ἴτοιῃ τί. 8γδι- 

θον. Οὐ. αἶβο 88 812. 818. 

ϑΡΘ]] σ8. Κὸ ΟΥργ. δυξάνοι, Ομαῖο. Γαρυξόνης φῬγονθ ἐδδὲ 

[06 τὸ ἔγοῦ 9 ψὰ8 ποὺ 4] 6 τηυΐθ ἰῃ ατθθκ. 

8 1067. Δηϊθοοηδοηδηίαὶ τη θα 4 }}} ἀπ {1π8]}}0. 
ΤῊο [πᾶρ. αἰρΡΒΙΠΟΩρ8 ἐπν, ατε τοιηδποα αἰρῃιποηρῖίο. πεύ- 

θεται : ὅ1κν. ὁδάδπαίξ, Τπᾶρ. "ὁλόμαλοίαὶ ἔτοπι δ᾿ῥομαΐ- ἵχαῖκα, τρατκ᾽. 

οο. Ζεῦ ἔν. [πᾶρ. "αϊοι. αὐ αὖ-τε 'αραῖϊπ᾽ : 1.αἱ. απ απ-ἔφηι. 
5. 88 61. 9ϑ6θ.(ὡ. ὙΥΏΠδὲ ομ, 6. ζ. ἴῃ ἴος. 9]. βουσί (ὅτ. σόξε), 
Ρδββθα ἰηΐο ἃ δἰγθϑάῦ δ 8ῃ ΘαΥῪ ροτὶοὰ, 8. ὃ 80. 

Τὴθ ἢγϑέ οοτῃρουθηΐς οὗ δηιθοοηβοηδηίαὶ ὅιε, ὅξ, ἅἄφε υῃ- 

ἀογθηὶ 8ῃογίθηϊηρ ἰὼ Ρῥτῖπι. ατ., 6. 9. Ζεις ἔν. ᾿αἴδμι-8 (8. 69), 

βοῦς Ὅ]Π]οοκ᾽ ἔν. "'αῦμ-8 (8 85), ναῦς ᾿ῖρ᾽ ἔν. "μᾶμιβ (8. 101), 

Β. 61). ΤΉΘΥ ἰδὺ8 [6]] ἰοροίποτῦ σπιϊ οτὶρ. ἐμὲ, οἵ, αἴ ἀπὰ 

ὈΘΟΔΙΏΘ 800)6οὲ ἰο ἐῃ6 881η6 οἸϑηρῸ8θ 88 ἐΐ)656. 

Ιου. Αἰξ. ἀτρρητοςς ὍΒΒΡΟΚΘΙ᾽ ἔν. "α-ἔρητο-ς, πολύ-ρρην Ὑιοῖ 

ἱῶ βθθρ'᾽ ἔν. “πέρην, 80Γ. ἐτρρῆξα Ἱ ὈγΟΚΟ᾽ ({18η8.) ἔγοπι (ΟΥ̓Ρτ.} 

ἔτέονξα. Δ ΒοΥθαβ ἰῃὰ 1680. (Δμὰ ἰῃ Ηομ.) .Ε Ὀοίογα ρ, λ ππἰἱοὰ 
πὶτὰ τἢ6 ργθοθληρ τνοσποὶ ἴοὸ ἰοση ἃ ἀϊρθίμοηνς : αὔρηκχτος -Ξ 

ἄρργκτος Ὧοϊ ἴὸ Ὀ6 ὈΤΟΚΘη,, εὐραγη τε ἐρράγη Ὧδ Ὀτοϊκο᾽ (ἰπέτ.), 

ταλαυοῖνο-ς 6] ἀ- ὈΘαΓῺρ (οΡ. ρῖνος "δέρμα Ηνϑτοῖ., ττιεῖθα 
Σοῖνος ἰὰ ἴδ6 (σά). εὐγρα Ὑθῖηϑ (ΘΡ. αὐληρον δῃὰ ἀβληρα ἴῃ 

ἩἨφτο.. 

«ἱ. διίν Ἱ Κιπάϊο᾽ ἔτ. δα βοείας χλαίω Ἱ πρρρ᾽ ἔγ. ἔχλαΐεζω. 

Ηοτα. τὰ Ἱ 81} ἔν αιλεέτ. ἔδο ἃ 181 ρ. 118 δπὰ 8 639. 
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ΤΔ4116. 

8 108. Τπ114}}1γ. 1ιαί. οοῆδ, ὕταῦτ. αὐ -τ-υ οὶ μία ᾿δαϊοϊίο᾽, 

086. σοέαίμεγα ἱνοοίαγα᾽ (Ῥαυϊυβ Ἐ'.) : 5Κν. υάϊαριϊ 'σϑμοι, Ιπᾶρ. 

"μόδοδ. 1,41. νογίδ, Ὁταῦν. Κατ οτία οοτοογέμ ᾿οομνονε ο᾽, ΟμΒο. 

δεέρσορει οτβοῦὶ, Τροπαίω᾽ : ϑ1.«τ. νάγίαϊξξ ᾿ἴγηθ Ηἰπιθ6 17᾽, [ηᾶρ. 

“μόγίδ. Ῥατί. Ἰιαΐ. υογϑιι-8, ὕπῦγ. Ο80. νογϑιηι (ᾳυοᾶ Οταθοὶ 
πλέθρον ΔΡΡΟΙΙαπί, Οδβοὶ οὐ ὕπη! σνογϑαπι, ΕὙοπ ΐμυ8 ἀθ [11π|]|Ὲ, 

φ. 80, 9) : ΒΚν. υγέίά-8, Τὶ. υἱῥεβία-8, Ἰπᾶρ. Ἡσέτίό- (δ 295). 

[κΑἱ. οἷν, Ὁπιῦν. οἷγο τϑὶγο 'νίγοβ, Οβϑο. γϑγϑῖδϑ Ἰυγοηϊαεϊθ᾽ : 

Οοίἢ. οαΐν ᾿πιδπ᾿, ὅϑΚγν. υἷγά-8 'Ἄοτο᾽. 

[,καἱ. γααϊ; τοοῦ ἔν. "μγαά-, “μ74- (δ 806) : σοί. ναύγἐδ 

τοοῦ, [,6ὲ. ἰᾶπα 'ποο] ἔν. ἡμίαπα, ἔμπα: ὅκν. ἄγημα (δ 80θ). 
[αξ. γῶρδ Ἱ οΥΘ6Ρ, ΟΥ̓ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔν. ρξρῦ : αν. ῥέπω Ἱ 
᾿πο} πθ΄ (οὗ {Π6 80810 οὐὗὁἨ ἃ Ὀ8]8η06) ἔν. ᾿μβεβρέπω, ὁΡ. καλα-ῦροψ 

ῬΠΟΡΒογα 8 γοῦν ἀντέσρροπο-ς “δου οΓροί βίη. ἰὄγι-ηι τοὶ μβ᾽, ἴῸ 
σε. εὔληρα (8 167). 

8 1609. ΤΙηΐοιϑοπαηΐαὶ. [,Αἱ. οὐ-8, Ὁτηῦτγ. οὐ 800. 'οΥ̓́68᾽, 

Ὅϑο. Ουΐμϑ : Τὐϊ. αὐὴτ8 μθθρ᾽. [μδἱ, ϑου-ῖ8, ταῦτ. Τὰν Οβο. 
Ιατοί ἹἸονΐ : 5Κν. 1οο. ἀψάν-ϊ [π᾿ ἔπ6 ϑκγ᾽, [πᾶρ΄. 8[. ἔογιι "αϊθμ-. 

μαι. οἴσο-8, Ο8ο. Ὀγ 8. ποιῃ. ἱνίνι : ΚὅΚτ. 71υώ-8. Τιαῖ. 7μυθη-Οι.-8, 

ὕπιδν. ἐσοησαν' ποιη. ᾿ανθποδθ᾽ : δ,ςγ. ψμσα-δά-8 Ὑουίαα}", [πάρ 

“μμη,-16-8 οὐ γι -ἶό-8 (ἃ. 188). Τιαἰ. ποῦθηὶ, ἴον "ποῦθη (δἴοΣ 
ἰδ0 ΔΗΔΙΟΡΎ οἵὗὨ 8ορίθηι, ἀ6ο6η1) : ϑΚν. πάνα, Ἰπᾶρ. πο. 

ΤῊΘ πα οἵ ἐῃῆθ [πᾶρ. οομιθιπαύϊοη μῷ ἱπ "άμμό Ἕπο᾽ οίο. 

γᾺΘ ἢοΐ 80 ΒΓΟΠΡῚΥ δγουϊαίοα ἴῃ 1,αἰ. 88 ἴο Ὅ6 ταρτιθϑθηἰθα: 
ἕοστηβ {1Κὸ ἐμ ϑέϊμυϊί, δμῦο, γιογίμυα ἀἰϊὰ ποῖ τηαῖτθ ἐμοῦ ἀρρθάγαῃοθ 

ὈΠΕ]1 αὖξον {π6 οῃὰ οὗ {6 οἰαβϑίοδὶ ρογοα (ϑομυομαγαΐ Ὗοο. 11 

ὅ20 ). ὙΠ ογθδθ πῖον. ἑα νὰ πουξ. ἀπο ἔα γθ 8 ᾿ἀθοῦυθ᾽ Ὀθθ᾽ 49 
ἀν 'ἀαοδυβ᾽: Καβέταγνα θοβ᾽49 οαϑέγμο ᾿ππᾶοϑ᾽: Οβο. οἰ ἐἶαν 8 τὰ 

νοβἀθ οἰέμαηι ᾿Ῥθουπίαπι. Οὐ». 8 1170. 
8 170. Ῥοθίοομϑοηδηίδὶ. ϑ''.0 ἢ). ἂμ Μῷ' ΡΑΙΓΥ τοδὶ θα 

οΟΠδοηδηΐθὶ 1π 1(4]10, δπα ΡΑΥΓΥ Ὀθοδιὴθ βοηδηίϑὶ. 

1ιαἴ. ἐοπμΐδ : ορ. ὅν. ἑαπυ-ΐ ἴοπι. Ἱοῃρ,, βἰγθίομοὰ, [δΐ. 
φέμμα : οΡ. ΑΥν. ζαπῦτα Οτ. ἸωοθΌ. γόννα ἱδομαδ. [1.αἰ, αὐ δο-Ὡ], 
ὕπιῦν. δύ υϑλ- 6 Ὧἵπ ἀγγαπιὶ αυυΐα ἀγαυΐα αγοΐο Ρ]. ἢ. Ἐγυρθδ᾽ : 
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Ογιῃν. γί. Ῥίθοθ οὗ Ἰαπᾶ᾿ Βγοί. ἐγυ αττον,, [μαὲ. γεγυοῦ : Ο ἵν. 
δογδαῖηι Ἵ βϑϑίῃθ, δοοοῖ, πρὶ. [,δὲ, δαϊΐρο-8, ῬτοΌΔΟΌΪΥ οοππροοίορα 

στ ἢ 5Κν, ϑάώγυα-8 ΟΥ̓. οὖλο-ς ὅλο-ς (ΤὨγΠογβοη ΚυμπΒ Ζίβοῦγ. 

ΧΧΥ͂ΙΙΠ 160), ὕπιῦν. βαἰσοηι 8αἴμύοηι, 8αῖδα βαἰμυα. 1,δϊ. δεῖ- 

ῦ0-8 : ΟΗΟ. σεῖο, ἰηθοοίοα σοϊαιοῦν, ᾿γοϊ]ον᾽, ορῦ, ἐδλοῖμο-8. 

ΕΒ θη. [μι ἢ ἔν. ἴω, ἴῃ ΠΠαϑεγαϊϊοα οὗ νοι μαϊίαάμτ8 Ὀοδίάο [ἀ{ἢ. 
ραΐκα- 86 ῬῬΑΙΘ-ὙΘΙ]ον᾽ πὰ οἶμον ἃ αποίθά, ΒΘΘΠΙΑ 0 πὶ ΥὙΘΥῪ υὑποοτέδίη. 

809 Ἧ. Μογοῦ Κυμη 8 Ζίβοιν. ΧΧΎΥΠΙΙ νυ 168. 

[,αἱ. ὁηκο-8 (Ὁπιῦν. οΚυΐηα ἴοο. ᾿δαυΐϊπι᾿ Ἰοδη-ογὰ ὃ) : Β8Κν. 
ἀένα-8, Ἰυάρ. ἔεῖμο-8β. Τιαῖ. φμ ΓΟ φιδϑῖμβ : ϑκν. ἐνάβ8- την Ἱ 
ὈΓτοαίῃθ, ΨΏΘΟΖΘ, εἰσι [πᾶρ. ἔζμοδ-. [1,αὲ. φμαΐυονγ φμαΐμοῦ 
(φιιαἐέμιογ) : εαἰράγ-α8 ουατ, [,4[. "πογίμο-δ : ΟΙΒ]ρ. νεγτοα 
πογία8. [μ8ὲ. δὲ»8, δὲίναξ8 : 8κν. ανέεᾧ ἵῖοθ. [.84(. δοημβ 

δόμα ἔτ. ᾿αἀμτοιο-8 τὶ. αἀαἶῃῳ- ᾿ΠΟΠΟΌΣ, δοκπου]οᾶρο᾽ : ΟΡ. ϑ8γ. 
γοά. ἀών-α8- ἡ. ἹΠΑΙΚ οΟΥὗἩἨ τοϑρϑοῦ αογδίδδιι"8Β ΘΟΘΌΌΥ,, ἔν. 
αογάμ : βΒκν. ἀαγαῶ- ᾿ϑγιαρίίοη ὁ ἐπ6 δκίη, ἰθργοϑγ᾽. [μα. δμᾶ- 
οἱ-85 ἔν. "βϑιιαάμ-ῖ-8. (8 5806) : 5Κγ. ἔθη. βδυδαυ-ἔ δυδγβ. [,6ἱ.Ψ 

͵)ογιίοα ἔν, ρῥγίπι. 14]. Ἔδμογο- : ἱϊῃ. ἀτᾶγα-8 ΟΟΙΒυΪς. ανσονᾶ 

Ὁουστ, [μαΐ. 8 },-δ ἴτοιαι ργῖπι. 14]. ἡῥμ'ἐϊδ: αν. θύω Ἱ ϑδοτίβοθ.. 
1μαϊ. αγάμο-8 ἔτ. ῥγίμι. 114]. αν ῥμοτ8 : ὅν. ἀγαβυά-8. ρτγὶρι, 
πὰρ. Ῥγαϊμεό-5 (8 806). 2. ες. 718 ἔν. ἘΠ}, "γμεῖζο-δ, ᾿ἱκὸ ΟΡ οσβ. 

ορί. διέγα ἔν. δμ-ϊγα(), τὶ. δῆσμ- (ΟΠ Ζυὰγ 686}. ἀ. Ῥοτί. 

480 {); πϑῆοθ ἀμ -δὶμ8 ἴσοι ᾿αμεδἧῆμῖ80-8, «ὃ «δαηι ἴῃ οαἰξ-δῦ, 

“δα (Ο8ο0. ἔπ -ἴδ8 γδηι) ἔγ. "-δῆὴμρῦ “-δῆμτακηι οἷο. 

8.4- ΔΡΡΡΘΔΓΒ ΥΔΥΪΟΌΒΙΥ ἰγοαϊθα, δαὺ {Π6 τοδβϑοὺ οὗ ἐπιῖβ αἴγογ- 

δἰἐγ [88 οὶ δἰ μογίο Ὀδθὴ ἀϊδοονογοὰ. [,δἱ. δνᾶνὶβ : δΚν. δυααώ- 
Οϑ. βιρδίέξ ποθ. [,Αἱ. 51, Ο86. βυαί δῦρας ΙΓ. 86 οἱ, ὙΟἾΪδο. 

86: μὲδ δὶ φαΐδ᾽, τοϊαϊϑὰ ἴο Οοἴϊι. δρα ἰϑο δὺδ ον. [μεἱ. 562: 
Ογ. ἐέὲξ ἐξ γῶν. ελικοολ εἶχ. [,6ἰ. δογ-δπι-8 : ϑΚτ. βυάγ- 

ἙΡΙθῃουν, δΚγ. Ο.1,δἱ. 8εῖ58 ϑυΐὶβ : ΟΥ. ξός ὃς βΚγ. δυά- 'δαιιθ᾽ 

ΤῊο οἰϊδίοη οὗἨ {0 6 ἴῃ [.8ὲ. οεἴάον δοἰδάαγο, ἔν. "δεμα- ᾿δμοὶϊα- 

δοςογαϊης ἴο ὶ 81 Ρ. 14 (οΡρ. ΟΗΟ. διεεὶχ Οϑ. 5ιοδέ β8Κτ. δϑοξάα-5 

ἜΝ ΟΔ1}, ΤὭΏΔΥ ὃὉ6 ἀϊγθοὶὶγ ἀὰθ ἰὸ ἴδ6 [οἸ]οπίης ἃ. ΒΥ ἐδθ βἱὰθ 
οὗ ἐδὶδ 80- ἤν. ἔδμδς ἴῃ 807Ὸ οἷο. ἃ 112. ΜοαΐΑ)] -8.,ω- : Δεμεγοα 

Μπεπεγοα ἔτ. "Μεμνεο-μᾶ, ἴὸ ΟΥ. μένος ἢ. ᾿βθηῆϑθ᾽; ορ. 8 569. 

πα. [μδϊ. ἀεῖοος ατοος, ὈΊΩΌΓ. ἀεοιῖα ᾿ἀἰτίηα᾽, Οδο. ἀοέναί 
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ἀἰγαθ᾽ : ΡΥιβ8. αδέισα-8 8ϑΚν. αξυά-8 'σοά᾽, πὰρ. "αοίμο-8. Τιαΐ, 

αεῦο-πιὶ: ΟΥ. αἰεί 'ογοτ᾽ αἰ()ων ᾿ἰπιο᾿. 

Ιηᾶρ. «..« ἰαὰ ὈθΘοΟΙη0 Βοπδηΐαὶ ἴῃ 8010} [ΌΓΙΩΒ 88 ἐθημ8 Ἠ107- 

ἱμοϑ, ἴκὸ ὁ (8 1858) δπᾶ 1 (8 269). Ῥοοίβ οδοββίοῃδυ, 88. ἰξ 

ΒΟΘΙΏΒ, Ιη8Ὧ0 086 οὗἨ ΤΙΌΥΙῚῺΒ πού 8018] ἴῃ (6 ΟΥΔΙΠΑΙΎ ἰδηριδρο, 

θ. δ. ϑιαασοηΐ ἰΥἰθγ 18 010 Ξε ϑδυδάοηΐ ἴῃ Ἰωυογοὶ. (ΟἸτῖοὲ ΜοίτΚ 3 48 (1). 
θη, οὐ ἐΐθ οὐδὸν ᾿ιδηᾶ, {ΠΟΥ͂ ΘΙΠΡΙΟΥ͂ 4180 ἐθηυΐδ, σοπῦα οἷο. 

(Ομ γῖϑεὲ δ δῦογθ ῃ. 82, Κύμποῦ Αὐυδί. Οατατητηδί. 1 94), ἐμὶβ 

ῬΓΟΠΌ ΠΟΙ ἰϊοη ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 0 0 80Π10 αἷ4]. ρΘου ΡΥ, Ὀαΐ Ὁ οδῃ 

ΒΑΡΑΪΥ τοργοδοηΐ [πᾶρ. μ. ΤῊΪ8 18 801} 1688 {π6 οἂ8θ ἱπ Ὁ. ΕἾ. 

ἰεπθε Ἰθπαἶδ᾽, [ἐ6]18π δεῖνα ᾿ὈΘ] δ᾽, 104]. πιογίο 80. πνημογίο ᾿τηογξαιβ᾽ 

(-ἰο ἔτ. -ἔγ0) οἷο. (0162 ατϑιηπι. ἃ. τοι. Κργ. 14. 1817 ἢ, Ἠογηΐηρ 

Ζιθοῖν. ἔῶγ τοδη. Ρ]. ΥΠ1 572 4) 

Οἱ (Π6 οἶμαὺ Βαπά 1πᾶρ΄. μὴ 9 860 8 ὅο ΟΟ0Ὲ ὉΠΟμδηρθα 6. δ΄. 

ἴῃ ἀκ ἀμὶ8 αμεαδη8 Ὀθδαθ δί- (ορ. 5Κγν. γοά. ἀνυά ἀμοίξ Ὀ6- 

διὰαο ἀρά αοίξ οἷο.); ΟΟμαί, ἀμομῦγο Ῥοπογαχη (ορ. βΚν. οά. 

ἀΐθ-α8-)} 8ιι-8 8"ἴ 8,ἴη1ι-8 (ορ. τ. ὑτός ὑί ψἰ ἢ 6. ρ. οί. 

80. εἰμι Ῥὶρ’ ΟΟΒυ]ρ. 8ιὐγεδ ᾿Β0}18᾽); ᾿α-ίμο-8 Ῥτορμοῦ, ηιεΐμο-8 
ὉΠΔΏρ ΘΔ Ό]ο᾽ (οΡ. ϑ8Κν. γοὰ. 76εέμρα-8. “ο Ὀ6 ψοη᾽). 8:0-8 ΤΩΔΥ͂ 

ΒΑΥ͂Θ ΔΥΐβθῃ ἔγομι 80ῦ08 --ς Ἰηρ. ἴ8640-8 (8 1712), Ὀυΐ 10 ΙΙΑΥ͂ 

Αϑὸ 6 ᾿ἀΘηΐξοαὶ σι 5Κν. γοᾶ, βιρά-8 (Ὀθϑϊὰθ 8υά-8). 

Ὁπαῦν. ἤἔουτηβ Κθ δϑαϊνυοηι ΒΟ (6 βᾶπὴ9 οἴϑηρθ οὗ ψ ἴὸ 
Με Ὧ8 [,αἱ. φμαΐμον οἷο. 

ἢ 111. ΔπἰθοοΒοῃδη 81] πηθ418}}} δῃὰ ἔϊπ8}}γ. Ῥυπι. 

[8]. οιε (ΞΞΞ [πᾶρ΄. οἷς δπὰ οἱ) Ὀθοᾶπιθ ὦ (ὅ) ἴῃ [,6ἰ.. ὅ ἴῃ {Π|Ό0Χ.. 

οὐ ἷῃ Οβο. : 6. ῷ. 36. 88. [μαὐ. ἐγδῆδ, Ὁτιῦγ. ἐγζον “τἰθαβ, Οδβο. 
εαδίγοῦβ Ἰὰπάϊ᾽, 8. 88 66. 81. Ῥτίπι. 14]. ατρ Ὀθοδιηθ 1,86. αἴ, τη Γ. 

ὅ, Οβα. αὖ : 6. ρ.. απ, οἷο, αὐἰλ 8. δ 91. ὕπηδτ. ᾶπαν-6 ἴῃ τδηυ 

(νυ νγῶβ ἃ 5}146) 18 ὑγϑοθϑῸ]θ ἰο ἱπάρ᾿. -ῦμ, δῃα ρϑυβαρβ 4180 [,δἱ. 

ὥβέξ 864 88 ]006., ὁρ. 5Κγν. βαμας 100. εῷ. οὗ δηώ- δ 'δοῃ᾽, 8. 8 85. 

Οδο. Ὁ, .. 'ἰπ τί αοἰὲῇ 'δαϊ, ΑΥ̓ΤΊ ᾿Αὐδυδ᾽, οαδίγουβ Ῥαπά!", 

ἐὐγνεῖκΚα Ῥυθ)ουθ᾽, ἑοσίο τωξτο ᾿οἰν αϑ᾽, 1, κΚαπδίθίβ Ἰμιοδηδ- 
εἶθ, ΓΥκὶβ Ἰμυοΐυθ,, Πζγέντοίβ Ἰδοῦ, Νάν]δπύβ “Νοϊαπὶ,, 

δια οἶδιοῦθ, ροϊηί ἰ0 ἃ βίδυρϑ αἰνβίοῃ οὗ [6 πὸ ΘΟΙρΡΟΠποπίβ 

[Βδη 1π [Π6 818] ργοηπποϊδίοι οὗ αἱ ΡΒ ΒΟ ρΆ, ἱ. 6. 8 δυἐϊου δ ΐοη 
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Βἰ μα] ν ἰὸ {πΠ6 Μοά. ΟἿ. ῥτγοῃυποίαίίοη οὗ αὖ ἀπά εν (ἰπ αὐλή, 
αὔριον, εὔνους, εὐγνώμων φἰ6.). 

8 1712. ὺ -ῷ Ἱπᾶρ. με ὑγχὰ8. ὀθυίδί ΠΥ ΒρΡΟΪΚΘῃ 88 ἃ γονγοὶ, ποὺ 

88 Βρίγϑπὺ ἴῃ [ωαΐ. ῥὑστῖογ ἰο δηὰ ἀυγίπρ {Π 6 οἸαθ810841 ροσίοᾶ, ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ 4180 ἱπ ἔθ οἴμοι 118]. ἀἰα]θοίβ. 1,41. υ ἀϊὰ ποὲ Ὀθοοπιθ 
ἃ δρίγαπί ὑπ0}} {Π6 βοοομᾶ οθηΐ. ἃ. Ὁ. 

ΒΥ {ῃ6 γοοδ]ῖο ῥγοπυποίδίϊομ οὗ {πὸ 1μαἰ. Ὁ ἃγθ ἰο Ὀδ6 6χ- 

Ρἰαἰμϑα ἐμ ἔο ον αρ μδηροθ Μ ΙΟἢ Παῦθ ποΐ ὈΘΘῃ ρίγθη 8ΌΟΥ͂Θ. 

1. «τς ἰῃ υπῃδοοθπίθα 5.1 0]98 (8 680) ἔτ. -ομι- (88 65. 81), 

«αῃ- (ξ 97). ἀξεημ ἔτ. ἀξ πουῦ. ἱπά-ι ἔν. Ἰηά-ουδ : Ὁτρῦν. 

αποοϊδέημε ᾿πάυϊπιϊπο᾽, [ἱ{. αμ-πὼ (Ἰπῇς αὧ-ἢ Ἱ ρὰΣ ὁπ ἔθοι- 
οουθῦίηρ. ὠηρίμσ ἔν. ἐμη-ν-ρίουδ ὈθδΙ46 ρίουδ, α΄. πλέ()ω. αὖ- 

ἰδ δοϊμἄσγ-8 Ὀο8]46 ἑαυ ἰαυἄογμτηι. ΟΡ. Οϑιμοῦ ΜοτρΕ. Ὁ]πὶ. 
ΙΥ͂ 80. 158. 391. Ζυαν ἀϑθβοι. ἃ. Ῥονΐ. 259. 

2. -ἴς ἴτοιῃ -μος-. δομϑ (οἾ888. ρϑυὶοα) ἔγοτῃ ὀφμο-8 (θοΥγο- 

Βροπάϊησ ἰο αθομ8 ἔν. αἀϑῳημο8 ἘΠῚ 4 τὸ πάρ. 4, 8. ὃ 3414). 
απαθ8 ἴτοιη αἨαΐἶνο-8. ἀδιι8 ἴτ. αοἷῦο-8. ΟἿ. 4180 ᾿πβϑουῖρ. οέμϑβ (ἢ) 

Ξε υἵυοϑ, ΘΟ τες αὐύοηὶ οἷο. πὸ ροϑίοϊαϑϑθ. [ὉΥΤὰ θορμμ8 18 ἃ 

ΠΘῪ Ξοττηδίίϊοη τηϑθ αἴξος (6 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ ὀφμΐξ αἰο., οἶαβϑ8. αἴδο8 
(ἀϊομ8) αἴνον αὐτὸν οἷο, υἱοθ σϑῦβα σπαθί, αἀδὲ αἴϊου απμαθιβ, ἀειι8. 

Ορ. Βοτβὰ Ὠΐϊθ Ουΐίαγαϊοθη ὅ8 Ε΄, ΤὨυγηουϑοη Καμη 8 Ζίβοιν. 
ΧΧΥΠΙ 155 ἢ. ἴῃ ἃ ϑἰπηαν ΤΩΔΠΠΘΓ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ 4180 οομ-σμἐ 
ἔν. Ἐσοη-μαί (δ 91). 

8. -ο- ἔν. -ἰϑν. βΟ0ΥῸΡ ἔν. Ἰϑμοβον : ὅτ. 8υάβαγ- δἰδίοτ,. 

8008 ἔν. ἐβϑίέθοῦιι- 8: ϑκτ. ἐναξγά- ἔν. Ἰϑμαδγνά- (ξ δ51. 4), 6Υ. 

ἑκυρά ἸΔΟΙΒοΓ-ἰἢ-Ἰἰα τ΄, 8οηεμ-8 ἔτ, Ἐβμθρηο-8 : 5Κν. βευάρηα-8 
Ιθορ᾽. εὐπιδν-δίμε-ηι ἃ Κὶπὰ οἵ τυβῃ᾽ : Γ1{Π. οσυοδανγαὶ Ρ]. ἃ Κιὶπὰ 
οἵ τοϑᾶ᾽, ορῇ. Ἰζμονάδγο- (8. 810). ΟοΥτθβρομάϊηρ!γ οοφμῦ ἔν. 
ἐγμοφμδ οἷο. ψ τ σμ ΞξΞ πὰρ. 4, 8. ὃ 4518. 

4. Ομδηροθ υἱϊὰ 1088 οὗ ἃ τηθ 614] Β01180 16.0.0 ατ-ϑρέχ ἔν. 
Ἑαυὶ-δϑρεχ. οἷαμαδ ἔν. Ἰοϊαοϊαδ. ὄ-ρη δ ἀ-ρι δ ἴτ. Ἰοσὶ-ρη δ. 

πομμαϊηας πᾶηαϊπας ἴν. Ἐπουεη-αἴπαδ. ργδαξης Ὀδδιάο »γὅ-οἱ ξη8. 

αοἰᾶβ ἔν. ΟΙ]Αἰ. αευᾶβΒ. ργαεαξβ Ὁ]. ἔν. Ο.],αἱ. ργαερίαξ8. πιᾶϊ 

τι] την Ὀθδὶὰθ Ο.1,δὲ. τπάυοὶδ τειαντείπη, οἷο. Ορ. ὃ 6338. 

Ορ. ὕπιῦτ. ὄνε Ῥουθ᾽ ὄμο ᾿δουπι,, οομγίμϑέ Ὀθϑίἀθ οουογέμεβ 
᾿οοπγοσγίοσὶ τ᾽. 
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ΟἸἹὰ [τἰβἢ. 

8 118. [Ιηϊ4}}γ Ὁ ἐξη 'παϊη᾿ : τί. μοδὦ- 'νϑῆθγθ᾽ (8 52θ). 

μάμμη Ἵ Ὀτίηρ, Ιοδᾶ᾿ : 51.κν. οαα]ιή- 'ὍτΙ46, γουηρ σποιηδπ᾽, [ 1}. 

οαὴ ΟΡ. οϑάᾳ Ἵ Ἰοαά. μὲν ᾿ωδη᾿ : [,4ὲ. οἷν. 3285 'δοϊθηΐίδ᾽ 

ἔν, Ἠρμββι-8, Ἡρα τίμ- - Β5Κν. σόα 6 Κηον,, 1.6ὲ. οἱάοῦ. Κα 88 

ΐ. ὅονοῦ οὗ γαϊπ᾿ : δκν. σαγϑδά-8 'ταῖη᾽, α΄. Ηοπι. ἐέρση ᾿ἀοπ᾽ 

(ορ. 8 214). Μαϊξ, σοι. ἠαΐϊα, ἴ. 'δομϊπΐοη, ϑναγ᾽ : Οοὐμ. ναϊάα 
Ο.Βαϊρ. οἱαάᾳ Ἵ “ι6]4, τα ]ο᾿ (ορ. 8 214). 

Οοποογπίηρ Κα σθα οοπαϊἐϊοπΆ}}γ ἰπι εἶα], 6. ρα. αὶ ἣν Ὁ πιδυ᾽, 
8. ὃ 668, 1. 

ἰ- τ, Ἐμεῖς ἴῃ ἐπσίηι Ἱ Ἶ)αρ᾽, ἰο 51κγ. υάϊσαπιὶ Ἵ παρ, Βορ᾽ 
(8. 8 285 τσϑῃβ.) ΟἸΥΒοΥ Βα ΤὨγπουβοῃ Κοϊίον. 85 ἢ. 

Ὁ- ([. 6. Δ ΟΥ Βρίγαηξ Ῥ) 8.1}} ἀρρϑαγβ ἰἴῃὰ 64]]., δπὰ 8]80 ἴῃ 

Βυειαπηΐο πϑιηθ8 οὗ ἔμ6 Βοιηδῃ ροτὶοά, Ἰαίθσ πὰ Βτὶί. σῳ- (σι-- σιρ-). 

64}1. υογφο-δνγείμβ8 ᾿ουϊῃ8 ἰυπάϊοία τη οἰἕοαχ οδ', Οὐ γιωσ. σιογῷ 

ὉἤσΑχ᾽ : ΟΙτ. ζῶν ὕονο τα᾽, ἰο α΄. ὀργή 'ηρ]86, δη χοῦ. ΟΥν. 

σισεάάιρ : ΟἿν. ἐραδ 'πιάον᾽, [,αἱ. οἱάμα (ορ. 8 1714). Οὐὐγην. 

σμίαὶ Μοά. Ογταν. σιοϊαα, Βτοὶ. σίαΐ : ΟἿν. Παΐίδι. 

Βοια. ὃ 1. 6. νοϊοϑὰ βρίγαηΐ (ορ. ὶ 115) ἔογ πιϑαϊΐα] 7 δἴτου ἔθ ρτο- 
Ῥοβϊοπ οοηι-, ὙΠΙΟΝ Ἰοϑὲ 18 τ. οο-τδδμα “δὲ Ὁ1}18᾽ ἴἰο 7οδβαά ᾿'χαϊοί, ἔαδί᾽ 
ἴτοπϑ 7088 'ἃ τοιηδὶ πἰηρ, ααἰθίηθδθ᾽ : 5Κτ. υάδἄηιϊ ἹἽ βοϊουτγη, ἀν 61}, ΑΓ... 
φίϑα Ἱ τοιηδὶη᾽. οοἰδηεδ ᾿αἰβηϊίαβ ἔγ. Ἐοο(μ)εδίηοϑ ἴτοπι ἥηεὲ Ὑθ] δ ]οπδεὶρ᾽ : 
ΟΗ͂Θ. ΟΒ. εοἱκπὶ γοηὰ, Ον. 88 212. 518. 658. 

8 174. Τη ΘΓΟΟΠ ΒΟ Δ 8] 29 ΡΑΓΙΥ υπαοενθηὶ οοη γδοίϊοη 

ΠῚ} {Π6 Ὀτθοθαϊηῃρ νονοὶ δηὰ [ογηθα ἃ Ἰοηρ συονοὶ, δηᾶ ΡΑΕΪΥ 

ΘΠΕΡΟΙΥ͂ αἰθαρροατοᾶ, Μ}1180 4, τοιῃαϊπθα ἴῃ (86 Βυϊζδη. Ὀγδηοὶ. 

εἰ ἴδιο, τοπονη,, ΟΥΠΙγ. εἶψισ ᾿μοαγίηρ᾽ : αν. χλέξος 5Κν. ὀγά- 
γα8- ὙΘΏΟΝ, Ρ]ΌγΑ] οἷσὶ 'π6118 : [.4ἱ. οἰᾶυϊ. δὶ ΒΒΘΘΡ᾽ : [μδΐ. 

00-8. Ῥοτῖ. δδὶ ὩὯυϊ᾽ ἔν. οτῖρ. "(δΥῪδεγδηομτθ : ορ. Αν. δα-οᾶν-α, 
τί, δδθῃῃς. ἴδῃ, γΡ]. δῦ π- 'θουπι : ὅτ. βο()-ὥν; Βοὶπα, ἃ Υἶνοῦ 

ἴῃ ἐῃ6 δου οὗ Ιγο]απᾶ, ἴθ Ῥίοϊθιη. 5.1} Βουουίνδα (Βιυϊηαα). 

ἄ!σ ὅς (σοταρδγ. ὅα, βυροι]. δαηι) ΟΥ̓́ῚΡ. ἐθίαης ἸαΥΘμἶδ᾽, Ὀτΐπι. 

Κοὶς. Ἡιοιροζο-δ : ορ. ΒΚγ. ψμραξά- οοτηραγαί. ψάρῖψαδ- (8 187). 
Ϊ ογταν. ιν ΟὐΟοση. ἐδε Μοά. Οοχη. ἐψισ ὉΟ]ΟΥ, βρ᾽θπάοτσ᾽ : [,μ8{. 
σον. δίιε ὅδο (ποτη. 9]. δ) ΟΥμγ. ὄψιο «αἰϊνο, Οὐ ογα. δὲμ 

Μοά. Οὐτη. δόιν 'νἱἑα᾽ : αΓ. βίο-ς ᾿1{9΄, Θοίμ. φίμ-8 [ἱ{8. σύθα-8 



1504 [πᾶρ. ψ ἴῃ ΟΟἸτίβῃ. 8 114--115. 

1,Αἱ. υτῦ0-8 'υΐϊοῖς, αἰ ἶνϑ᾽, [ηἀρ. ἔαΐμο-8-. πὶ π- Ογὰγ. παῖ Οὐγη. 
παῖρ ᾿αἰπθ᾽ : 5Κν. πάσα, Ἰηᾶρ. "πέμῃ. 

Ιη ἐραῦ 'πιάον᾽ (Β5κυ. υἱαμάνᾶα, Τιαι. οἰάμα ἴν. Ἐσϊαονᾶ ὉΚ 
8. 172,1, ΟΟΒυϊρ. οἱαουα) -αἀοὔὐ- Ὀθοδηθ -ὐμφ- δ΄ δὴ θαυ ρϑεϊοά 

(ξ 684), ἔτοπι {86 Ἰαίίοῦ -αὖ- (ὁΡ. 8 115). 

8 116.(ὡ Ῥοϑίοοηθοπδηΐαὶ. παγὸ ἀοαά᾽ τπαγδαΐε Ἱ ΚΙ], 

Ογιν. "παγιο Οογι. "παγοιῦ Βτοί. μιαγὺ τιν ᾿ἀδαά᾽ : ΟΗῸ. »ιαγο, 

Ἰηβοοίοα »παγαιοῦν τῖρθ, ᾿η6 ]]ον, ἔγαϊθ. ἑαγὸ 'οχ᾽, 64}]. ἑαγῦο-8 
Ογην. ἑαγιο Οογη. ἑαγοιο Βτοί. ἑαγὺυ ἰαν χ᾽ : ατ, ταῦρο-ς ῥγο- 

ὈΔΌΪΥ ἤν. ἔσαριο-ς (Σ 039). δογδαΐηι ΟΥΤΩΡ. δογιοα  Ἵ βϑοίμθ᾽ : 

1μαἰ. ξεγυθδ. Οὐ. 4]80 οἱ Ἄρυτγο, ἔοσα᾽ Ογγ. αἀδίιο δὰ ἀαμὸ 

818 ΟΥγ. δα ἔτ. Ἐδαημάίσα. ΤὨΐΒ ὃ αἴτον σ, ἰ, ἃ νδ8 ἃ γοϊοθᾶ 
ΒΡ᾿ΙΓαηΐ πὸ ἰπύθγυοοα!ο ὁ (8 522). 

οοἦ, οτδθ᾽, 64}}. 6ρο-, ρτῖπι. Κοὶὶ. ἔείρμο-8 : ϑκν. άξρα-8. (ορ. 

ΟΟἾν. ὁ Βεϊει, » ΞξξόἜ πὰρ. φ 8 4830). οοἰδὴν Ῥουτ᾽, ΟΟγπῖν. ροίσμαν 

Μοά. Ογωγ. ρϑάιοραγρ Οογῃ. ρέϑισαῦ Βυοί. ροῦαγρ, ἰῃ ῬίΟΙ]οπι. 

Πετουαρία, ἃ ἰΟ ἢ ἴῃ Βυϊίϑίῃ : 5Κὺ. σαίράγ-αϑ, αοίῃ, Παάνρδγ. αᾶ 

ἄαις ἵπο, Ογων. Μ.Βιοὶ. ἄοις : ϑκν. ἀυά ἀνᾶώ. διε Ἱ ιν 
Ἰ|κ6 [,αἱ. 31 ροθβ Ὀδοῖκς ἰο ἃ ρῥτία. ἱπᾶρ. Ἐδἧμεϊίδ, τί. δῆσις-. 

(δ 170). 

β΄" ΘΡΡΘΑΙΒ 8ἃ8 8- δπὰ 88 ὅ-, Ογῃιγ. εὐος. βἴμν ἤθη" οἰδίθτ᾽, 
Ογηγ. οἠιοαον : ϑκν. ϑδυάβαγο. 86 ΙΧ 8686) ΒὶΧχ τηθη΄, "107-686: 

ἹΩΔρΡΉ8 βουϊγαίαθ᾽ ἱ. 6. “᾽, Οὐ. ολιοθοῖ : τ. «ἐὲξ ἐξ ἔγ. ἔσξεξ. 

αο-ϑεηπαί, ὝἼΠΘΥ πυπί, ἀγῖνθ᾽ ἔσοπι ἃ τί. δμθημά-. ΚὮι[ ἀῃμὰ ὁ το 88 

ἈΡΡΘΑΡ ἰοῦ γσονθὶβ; ὦ ἰ8 τυ θι Ὀοίοτθ γοϊοθᾶα οοῃβοηδηίβ δηὰ 

ἤμα!]γ. Ἐράυρ!]. ρῇ. 8. ἐς. ἀο-βϑεζαϊπηη Ξε ᾿δοβῃοηᾶο, 8. Ὁ]. ἀο- 
ϑούπαίαγ, Ργθβ. 8. δῷ. ἱροῦ. ἐοῤδηθά ἴτοῃ Ἐξο- επηθά,, το]αιθὰ 

ἰο αο-βϑοπηπαΐ, σῖνθῃ αἀῦονθ. Οδηῃ. ζοὲδα ἀαί. δοο. ἐφ ᾿θχοθιίθμοο, 

δ} 8 ὉὈ]Θ 688, ΜΟΥ 6 88᾽ ἔν. ῥγῖῃ. Καὶ. ρθη. Ἐμδϑιμ 8 ἀαΐ. -ἢ 

806. «ἐπ ὈθΒ᾽ἀ6 πο. ἢμ ἔγ. Ἡμίϑιι-8 Ἐμόβιι-8ι 6 τηυθὲ δοοοσά- 

ἸΏΡΙΥ ἀβϑυτηθ ἐμπαὺ ἰμϊ 141] Κ᾿ ξ δὼ. ἰῇ ἤων αἸά ποὶ ατῖϑθ 18 

ΘΔΌΒΟΪαὐθ ἰηἰεἰ 6} γ ἢ. Ον. 8 θ68, 1. ΜοάϊΔ)] 8 δἴξου ᾧ ΡΥ ΘΌΪΥ 

1) Το ἴογτο ἥμρ, δ ΤΉ ΟΥΠΘΥΒΘΩ ΤΘΙΔΥΪΚΒ, ἀο068 Ὡοΐ ΟΘΟῸΡ 88 δὴ δ8ὺ- 

8δο]υῖο ἰηϊεῖα). 



8 115--- 118. Ιηὰς. ψ' ἰπ αθγιηδηΐο. 1568 

ἴῃ ἀ088 Ἴο 186 τὶρῶῦ, βου μοεγ᾽ ἔν, Ἰαοζδμο-, ΟΟγν. ἀθῆοι : 
σοί ι. ἑαύμϑυα “ο {μ6 τὶρῃῦ, ορ. 64}}. 2)οχβῖνα. 

ἐπ.- αἶα, θη. ἀξ νοῦ. ἀξ, 'σοᾶ᾽ (Βοτγοίο ἀΐαάο φοα]γ᾽), Ο.Ογίων. 
ἀμὶμε Μοά. Ογωγ. αἰ 'χοα᾽, 64}}. Δειουονα ϑξυο- σηπία : ῬΥΒ8. 

ἀείρα.-8 ϑκτ. αξυά-5 'σοα᾽, Ιπᾶρ. ἔαθῖι0.8. 

8 176. Απίδοοπϑοηδηία) τπη64184}}γ δηα {1η4]}}γ. [πᾶζ,. 6.6 

ἀπά οτε [6}1] ἰορϑίμου ἴῃ ὅ (μα) ἴῃ δοσθηίθα βυ]] 8 Ὁ]68, 6. ρ. ἰδοΐθ 

ὩΪποη᾽, ἐμαί ὯΙ κ᾽, γναὰ Ὑθᾶ᾽; ἔτοπιὶ αἷῷ ὅ, 6. 5. αἷς ὃ ϑατ᾽ ; 

8. 88 66. 89. 985. ἄαμ ἀδ ἵὕπνο᾽ : Βῖτν. ἀναύ, Ἰπᾶρ. ᾿αμδμ, 5. ὃ 8ὅ. 

ΟοΥΙ ΔῊ Ϊ6. 

8177. Ιηᾶρ. 9’ 88, 88 ἰξ βθϑῖωϑ, 811} φΘΏΘΥΘΙΥ ἃ 60}- 

Βοπδηία] ᾿ς ἴῃ ρτΐῃ. ὅθτ. ΤῊ ΐβ Ῥτοηυποία θη Τϑτηδί θα ἴῃ 

Θοιι. (τυυϊτίθη 0), ΠΠκουσῖθθ ἰὼ ΟΗΟ. (τυϊτέθπα πὴ, 10); Ὀὰὺ ἴῃ (89 

ΜΗΟ. ροτίοά τς Ὀοοδπθ ἃ βρίγαῃξ, Βροκθῃ 88 ἴῃ Μοά. Η6. 

8 1718. Τηϊιΐ4}}1γ. Οοίῃ. σα-υἱσαη ἴο πιονθ᾽, ΟΗΌ. τοέσαπ 
Αγρθ. τοόχαρ ἴο τοῦ Ομ68617᾽, Ο.106]. όσα ἴο 6 ἰῃ τηούϊοῃ": 
δκγ. νάλαηιϊ 'γϑμο᾽, [πᾶρ. ἔμοῦῆῦ. οἴῃ. ναίδ ἡ. (ῷ6η. 80. σαΐ!),8, 

ἀδί, Ρ]. ναΐμ-α-η)} ΟΗΘ. τσαχχανρ ΟΞ. τοαίαν Ο.166]. ναΐῃ Ὡ. 
'ἱπαίοτ᾽ : Π[. ναπαΐ, σοι. υαμαοῆθ, Ο.Βυϊρ. τοάα 'παίοτ᾽, ορ. 
ϑκν. καἀ-ἀπ- 'ἱναίοι᾽ σὰ Ιπᾶρ. σπραὶς σταάθ ἔοσῃ οὗἨ {9 τοοί 
8}}14}]0 (8 221). Οοἱμ. οὐαῃ ΟΗΟ. ινίχχαη Ἴο Κηον᾽ : ΟΥ. 

ξιδεῖν ἰδεῖν, ϑκν. υἱάμιά 'πθ Καον. ἀοίῃ. υμὐ8 ΟΗΟ. τροῖ 

Ργΐπ. αοσπι. ἐμμίζα- 2 ὑπ οὶ (οοποθγηίηρ (,, 8. ὃ 444), 8Κν. ογκα-8 

[π{8. οὐξκα-8. ΟΙΒυΪς. οἱδλι 'ἵποῖ δ᾽, πάρ. ἔμζηο- 8. 

Θοέμ. υγάξᾳβ ᾿δἰδῃέ, ογοοκοά᾽ : Οὐ. ῥαιβό-ς 'ογοοκθά, ογοο - 
ἰοργοά᾽ ἐγ. ἔξραιβο-ς. Θοίῇ, υγἱἐδ τὴ. Ἱἴη6, ροϊπῦ, ΟΗΟ. γἱξ Ἴ1η6, 

δέκα, Ἰοίίον᾽, ΟΗΟΘ. γζχαρ Οϑ. ιογξέαη ἴἴο ουδ, βογδίοι Ἰηΐο᾽ (τί. 

τρεϊά-, ποὲ ἔοππᾶ οχοθρὲ ἴῃ αοσια.). Οοἱἢ. υὐέξθ τη. ἽοοΙκ, ἔδοθ᾽, 
Οϑ. υοἱξῥ,; τοργοθοηίοὰ πὰ ΟΗΟΘ. Ὁ’ απέοϊ οὶ τ. ᾿Θοιμύθηϑποθ᾽ 
(φρ. Αγζβ. απάριοϊέξα τὰ.), ΠΪΟΝ ἀγοθθ ἔγομι ἃ οοῃίδιηηδ οι Ὑ1Π 

απἰοἰμέέ ἃ. (αοίἢ. ἰνά7α ἴθμι. 860) δηὰ γϑργοϑϑηϊθά σγοβαῦ 

Ῥαπζοἰ 2. ιογο ΟΟΟΌΣΒ ἴθ ΟΗΌ. ΟἿΪΥ ἃ Τ6 Ὁ {ἴτηθ8 'ῃ ΕἾΘΔΠΙ.. Ἰηοηυ- 
τιθηΐδ 88 τογεδλαρ ὉΧΌΪΘπι, ἔο (86 γοῦὺῦ γοῤῆαη ἴο ῥυμίβδ᾽ -ξΞ- 
Οοῖν. εγίζαπ ἴο ροτγβθουΐο᾽. 

ἯΙΝΝ 



156 Τπᾶρ. τ ἰῃ Θοτγπιδηΐο. 8 119. 

8 1719. Ιηὐοτϑοπδηίαὶ. ἀοίῃ. αὐδρὶ ἢ. ᾿'βοτᾷ οὗ β886θρ,, 

ΟΗΕ. απ (μοτ. Ρ]. ατοὶ) '8ῃ6θρ᾽ : [.μ4[. οὐἱ-8 Τὰςἢ. ανὸὶ-8 ᾿θΒ6ορ.. 
αοίμ. ϑιρῖνεδ ᾽οΥ βοηϑ᾽ : ὁρ. Ο.Βυϊρ. ϑγηου-ΐ, Θ΄. πήχεων ἔν. 
“πηχεξεων. Ῥεῖπι. αογπι. διιημρίθοσα-Σ (ΞΞ ὅ8,κν, ψμυαδά-8, Τιαῖ. 
7μθόροιι-8) Ὀθοδιιθ Τιοσα-2 : Οοἰἢ. 7998 (8:11 βροόκθῃ σι “ἢ 

6Ρ. 8 614) ΟΗ6. ΟΞ. 7 Ο.166]. μη 7Ὺ Ὑουπρ᾽. ΟΟΥΓΟΒρΟΒΙΠΡῚΥ 

“ ἔτ. κὸ ἴῃ αοίμ. ΟΗΟΘ. πέμη ᾿'πἰπο᾽, ὁΡ. δι. πάσα οἷο.) [πάρ. 

Ῥηομῷ (ορ. ἃ 659, θ). 

μᾶς. ὅμ- δῃὰ ἅ- ΞξΞξ ργῖπη. θυ). ὅμ- (85 91]. 107) Ὀθοδῖιθ 

αἢ- ἰῃ Θοίμ. Ὀοέοσθ σονγοὶβι ϑδίαμα ἢ, [Ἰααρτηθηΐ, δίαμα, 5θῃ. 
ϑίαιηδ Ἰυᾶρο᾽ : ΟΙΒυ]ρ. 8έαυϊέἑ ἴο ρ͵δοβ, βίορ᾽ ργ-ϑίαυξ δ οἵῆ- 

οἷα] τηϑδη᾿, [0ῃ. 8ἐόυλιε ξίουδίὶ ᾿ἴο βἰαπά᾽. αὐ-ααμὶβ8 ᾿ὁχραιβέοα᾽ -: 

ΟΙΒυ]ρ. ἀαυϊὶ ἴο δἰταπρ]ο᾽, Γἀ{}, ἀδυψίΐ ἴο ρΡὰῦ ἴῃ οοπέϊημδὶ 

τηούϊοη. ΤῊΪΒ αἱὸ Ἧα8 ῬΓΟΌΔΟΪΝ δῃ Ορϑῃ ὅ, ΥἱΖ. 6 ἰοῃρ οὗ αἱ 
(δαύναη8. Ῥαυτὶθα,), 16 ἰμ9ὸ αἷὸ' ἰπ ἰοαη- ποτὰ 88 Τρακααάϊ 

᾿Τρῳάαδι, ργαξίαμγῖα Ὀοθιᾶδ ργαῤίσγία ἴ. Ῥνταθίογίατη᾽ (Βγαῦπα Οοί. 
Οτγαπιπι. 3 Ρ. 18). Ορ. μ6 αἱ ἰῃ βαίαῃ ὃ 142. ΤῊ6 αθβίϊομβ 
οομηθοίοα Ὑἱ ἢ ἀπίθνοοα!ο αἷῷ πὰ Οοἴμ. δηα [1ἐ86 γοργθϑοηΐδίοη 

ἴη ΗΟ. μᾶγθ ποῖ 88 γοὶ Ὀθθὴ {11} βοι 16, 860 Ῥὺ] ἴῃ Ῥαϑυ]- 

Βτηδαυημθ᾿ Βοϊέν, ΥἿΙ 152 Β΄, ὙΠΠ 210 Ε΄, Κῦρε] ἰϊὰ. ΙΧ 818 Ε΄. 

αοἱ!. αὖ δπὰ ἐν Ὀρέογθ ἃ ὑοῦοὶ ρϑββθᾶ ἰηΐο (ῃ6 αἱρῇῃ- 

ἐβοηρβ ἄμ δηὰ ἔμ, ὙΠ ἐπὶ ΥΟ 6] γ)1ὰβ 0᾽11064 δπὰ ν᾿ ὁ60ῃ- 

ΒΟαΘΘΗΠΥ Ὀθοδηθ ἢμπαὶϊὶ ΟΥ βἰοοᾶ δοῖοσγθ ἃ οοῃϑομαηί. 8μά!, 

8. 88. ῥγϑί. οὗ ϑηῖυαη ἴο Βυγτγ,, ἔν. "βηαμ(), ρεὶπι, ἢ. "βδο-ϑηόμἊο. ἐγὶις 
Ἁ01ο]ς, ϑέαϊκθ (ρθη. ἐγἐσί8) ἔν. "ἐγ μ(αηι), ρτῖτα. ἢ. Ἐάν θμποτηι. φίμϑ 
'νίγιιθ᾽ (σθη. φίοὶϑ) ἔν. ᾿χίμ(α)ξ, ρτῖτῃ. ἔ. "αίμο-8: σα-ίι)α Ἵ χαϊοκοῃ᾽ 
ἔν, "ρίμ(ἐ)ὶδ, ῥτῖτα. ἢ. ἐφίμοὶϊδ (ορΡ. ὃ 142). ϑ΄.ο}} δὴ -ἐμ- Ὀθοϑιηθ -7ὲ- 
ἴπ υπδοοθῃίοα 801}14]68 : ποπλ. ρμἷ. 8.278 'Βοηϑ᾽ ἔγ, "βεμὲμδ ᾿ϑεηΐῆεξ 

᾿ϑυθῖῳν08: ΒΚΥ. δἤμάυ-α8 ᾿Βοηδ᾽ (ὁρ. ὃ 148 τοη..). Ηθγο Ὀθ]οηρΒ 

αἶδο ὑπ ομδηρθ οὗ -ὅμὶ- ἴο αοἴῃ. -ὅ)7- : [86 ἀἰρμίθμοηρ, ὅμ Ὀθοδπιθ 

(61080) ὅ. 58(ὅγα Ἱ Ἰυάχεο᾽ ἔν. "βέσιμῖδ, φῬγὶ. αοτι. "δέδιε, ῥτοϑῖ. 

ϑίαμίαα (806 ἀῦογθ): Ο.Βυΐϊρ. 1. 8βρ. ϑέαυζᾳ (πἸ οχογοβοθηὶ ὦ, 

8 147 Ρ. 182) 2. ες. 8έαυϊδὶ, ἰηἴ, 9ἰαυϊέὶ ᾿ἴο ρῥ͵δοθ᾽. 

ὙΠ (818. ορ. ἰδυ ἢ. ὉΡΡοΡΔΙΕΥ. οοοδδίοη᾽ ἔν. ἤίδμ(α-), 
ἰδυ)ζα [1 Ὀορίταγ᾽; δοπ). ἀΐν8 800. ἀϊο «ἰπιθ (μὲ. αοῦο-.) Ἐν. 

"αὐμ(α)-5 "αὐμ(ατη). 
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-΄σῦυ- (ἴ[ὴ6 ἢτβέ σ 1ῖΒ ποῖ ἰοὸ ὑὈ6 σϑδᾶὰ 9 88 ἴῃ οὐδοῦ 68868) 

ἔν. -ν 1ἴΒ Ῥᾶ 8116] ἰο αοἰἢ. -αα7- ἔν. - (δ 142 Ὁ. 127). Ιῃ ΝοΥβο 

ἸΚοσ86 -σσῦ- (-σ9-)}),) ὙἘ18ὲ ἐῃ6 οτῖρ. ῥτῖπι. αθγῃ. βουπά 

ξοπογαίοα 8)ὴ μὲ ἰῃ Ὗ οϑὲ αδγπ., στ Οἢ απο πΠ ἔῃ 6 ργθοθαϊηρ' 

ΤΟΎΘΙ (0 ἔοστῃ 8ἃ αἱρβίμοηρ, οὐ ἃ (θη ἐ86 ργϑοθάϊηρ σνονγοὶ 

γ8 μ)ὲ. οἰ. ἐγίσσυα ἔ. 'οογοπδην ἐγίφσυδβ ἴταθ, ζα᾿ ἘΒ Ὁ}᾽, Ο.106]. 

γυοΟῦ δοο. ἰγυφυαη ΞΞ αοίμ. ἐγίσσυαηα, ΟΗΘ. ἐγοισα ἰγίμοα 

Ἰογαϊέγ᾽ : ορ. Ῥγιββ. αἀγμιοὶ ἢ. “αι ἢ, Ὀ6Ι1οὗἢ, αν. δροό-ν " ἰσχυρόν. 
Ἀργεῖοι ἬδδΕγοῆ. Οοίῃ. οσίασρυ ἄγ. ᾿οΔΓΟΙΆ]]Υ, οχϑοίϊγ᾽, δι]. 
1.6]. σίοσσγν ΟΗΟΘ. ἱπβοοίοα σίαμοῦ Ὅχδοῖ, οἰθασ. Θοίβ. 
φεμσσοα ἱταϊττοτ᾽, Ο.]66]1. δῆμσσεο ΟΗΟΘ. 8οπισο ᾿ϑῃδαον, ΤὴΘ 

ΘΠ! ΠἸ0π8 ἴον ἐπ 8 βρθοῖαὶ Οοσιη. ἰγοαίτηθπί οὗ 9 88 Μ6}1} 88 ἐμαὶ 

οὗ (6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΒΑΙΙρ ὁ μαῦθ ποὺ Ὀθθὴ ἀοίθγππηοᾶ. Ορ. Ῥδὰὺ] ἴῃ 

Ῥαυ]- Βγδῦηθ Βοῖίν. ΥΠ 165 ἔ., Κῦρο] 1014. ΙΧ 528 δ΄, δ. ϑομταὶ 

ἀπ2. ἴ. ἃ. ΑἸ . ΥἹ 128 ἢ. 

8 180. Ῥοβίοοηϑοπϑδηΐα). Οοίῃ. αὐμρα-ἐμηαϊ βάτος" : 1,αἱ. 

ἐημ0-8, 1πᾶρ΄. ἔοΐμο-8 Ὅοτεθ᾽, "πανὶ ἴ, 'αἰτὶ᾿ ἔν. Ἐρια(χ)μεῖ (8. 4440) 
ἰο γπηαφιι-8 Ὅογ᾽, {|κ6 5Κν. ευδαυ-ΐ ἴ, ἴἰο 8υάι- 'ϑποοῖ, ϑδυίῆχ 

ῥνα, 6. ρα. ζ»»ἴγαβυα ἔ, Ἴονο᾽ : ΒΚν. ργίψα-ἰσά-ηι τ. ᾿θοΐηρ' ἀζτθο- 
8016, ρ]θαϑίηρ. παυδν Ἴουν᾽ : βκγν. οαἰσάγ-αϑδ. ῬΊῚ. ἰυάϊ Ἵπο᾽: 

δκτ. ἀὰ. ἀρά αἀνᾶϊ. ϑυϊδίαν' 'διδίοτ᾽ : ΞΚΥ. ϑυάβϑαγ-. ἐαώνγ-υαἱυοῖβ 

6 ΤῸ }]8 Ὀοέοχθ᾽ : 1[,αἱ. νου. 

10 τοιηδίῃοα ἴῃ ΟΗΟ. ἴῃ σομἱδίϊοβ δὲ ἔπ Ὀορὶππίηρ οὗ 

ποιάβ. ατσαλμαρ Ἴο σταΒΠ᾽ : αἴ. ῥυαῆαη. σιρδηο Ἔπο᾽ : οί. 

ἰνάϊ. διροδίον" ᾿δἰδίοτ᾽ : Οοἴἢ. βυϊδίαγ. ϑοιμϑίηθθ  Ὦ δπαρίγοίο 

ΥΟὟ 6] ΔΡΘΥ 8-, Ζ-: ϑδοίσαγῷ ὈσΘ8146 ϑ8ισαγζ ᾿]δοῖκ᾽, αοἰἢ. βϑραγέδ: 

Ζοιρεῦμπ ὈθδΙάθ σχιρθῦπ ἴο ἀουδί᾽ ; ἴῃ ΟΥΘΥ Ο8868 8οἰἀοπὶ, 6. δ. 

ἐλοιραλαη Ὀδδίαθ ἐξισαθαη ἀισαΐαη. ιτ0 τϑτλαὶ θα ἴῃ τηθαϊα] ὁοη- 

Ὀϊηδέοηβ ΟἿΪΥ ΜΘ Ῥγθοοάρθα ὈΥ̓͂ γ, ἰ, 8 'π ΜὨΪΟ. οα80 ἃ γον] 

Ἧ28 ἀογοϊορθα. "παγαιοῦν (Ἰηβοοίθ ἃ ἴοστη ἴὸ η|α 70) Ἱωθι ον, 

Ρτ. αἴθγιη. 8β(. ἥπαγμα τ: ΟΥ̓Κ. ηιαγῦ γὴν. ἡπαγιο ᾿ἀθαα. σ6- 
ἰαισὲν (ἰπβοοίθα ἔογπι ἰο σοίο)ὺ Ὑδ]ον᾿ : [μ4ἱ. λθῖ00.-8. χοβισδῦ 
φεϑαιρᾶν χοβοιρξν (ἸηΗ. ἴοτῃι ἰο 2680) ἀοχίοτ᾽ : σοί, ἑαέδϑῦα. ι0 

ἀἰδαρροαγοά δέξου οἰβοὺ δοῃηβοῃμδηίβ. δοίαα 86] θτ᾽ : σοί. βαἰῥνα. 

“αλία ἱπαίοδ᾽ : Οἀοἴῃ. σαλέρο. 
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Κι ΤῸ ““πλ. ζάπ. μαλισ τα, πα. εἰαεῖσ᾽, τὰ Θυκὰι. οὐπαῖπ-3 5 ξΈΒΟΓΔΙΥ 
ΑΙ "ΔΉ λκὶ 4“ῃὁὺ αχρρητμη. Τὰρ ΤᾺ, πυσοτνον, δρσαπ τῷ 9Ὸ δεῖ [0 ἃ βί. 
“μηδ: “5 ΟἮι» φόισα: ἔστη, σηξιτὰ 

Καιαι Σ ὧπ το ἔτ ΘΛΏΓΔΙΠΙΠ ἀπαρῖνοῖς τοῦ ἐρ. ὃ 628. 

“ὦῶρρ θλτορ “»Ἐὶ ἴὰ ῥτίαι. ὕοτια. Οοῖδ. πεππίζα ΟΗΟΘ, 

»ηργ Τοϊηοτ ἔτ, "εἰ είζεῶ ἴσοτα “μεἶκ.- : αὐ. μωνυτθω, [μαϊ. 

πῆ, Ῥγίτα, ὕὐεττα. "πισνη- λδη ἔτ. “κανῃῳ, ἀδί. (1ο6.) 86. 
(στ, πιάπη ΟΗΘΟ. νη ἔτ. "πιπηημτῆ, σοῦ, μὶ. αοίϊι. ηιαηη-ἢ 

ΟΝ, Ῥιαηηεο οἷς. : ὅϊκι, "»πάπι-ὁ Μαπα. Οοὶμ. ΟΠΗῸ. γέμηπαν 

“ὦ. γα ἔγοτη "γίσπμταματη : 5Κκτ. σίτηυτ-α-ἰ 6 ἸοἴΒ βον᾽ (ποί 
Πυυπὰ ἴῃ ἢς ἰσχία), ὁρ. ἔα οἷἶοβε οὗ ὃ 159. 

μι. (ὑοίμ, ἀΐτ8, ζοῃ. ἀϊτῖβ, τῇ. ἃ ἰοῃς ἐἰπιο᾽ ἀϊυθὲ)ι8 ᾿'δίθγηδ), 

ΟΠΠ(. δισα {, ους ἐἶπηθ6, οτάοτ᾽ δισῖη θέουσι) : μαὲ. αευοτηι, ορί. 
“εἰμο., (ὑοίμ, λ άϊν ἢ. απ δ᾽, ΟΗΟ. λίξο σοη. λἰξισεδ, ᾿τῖπι. ἢ 

κ᾿ οί μον ἴτοτῃ τί, Ζιο]- Ἰθδπ᾽: ορ. 1μ8ὲ. εἰἶζ-ῦο-8. 
Ρονιοοηφϑοηδηΐα] -ρ- ὈΘοδΙη6 -μ- ἴῃ ρα. αὐγὰ. Ο.106]. 

“ΗΝ ἢ. Αμη. δμηαἱ τῇ, ᾿Ἰπηλϊηρ᾽ ἴγοιῃ ῥτῖπι. αϑσπ. ἤδη -α- 
(ἢ 214), το ΟΟΝοῦδο δυύπα ἴο βίαν ραγὶ. ϑι θη. οὐδ. δμηβεὶ 
Αια. ᾿μμμοὶ ().100]1. λ81 ἡ. οβδυίηρ, ΠΟΙΪΥ βουν θ᾽ ἔγοπι Ρυὶπι. 
(ἰοῃ. δχιμεν Ἐάν ἔοι [πᾶρ. Ἐζεεμί- : ορ. ΑΥ. 9ρεμέ-α- 
ΟἸλεὶμ. «ον ᾿οϊγ, ΟΗΟ. ραγὶ. σί-ἀμησαη (ἴοὸ αερίησαν 'ἴο 
βιι θοῦ, ργθ88), αἀὐηαη ἴοΟ 8αιθ626, Ργ688 (πο Ὑ γὉ) ἔγ. ῥγίπι. 
(ἑοθν. ἥδηρρε ἤδιοχ ἔτ δμμοσ- ἔδιειθοχε (8. 214), τὲ. ἐβεεοφ-: 

πὰ. ἐρονλύα τ ἰϑ ΒΆΠΟΥ, ρίτοβ ραϊθ,, Ορ. ΟΗΟ. ζοιναν 'δομπιθ᾽ 
ΒΝ». ὃ. γυῖα, ἀοτὰι, "λιωναναν, οἷάογ ἔχμαπα- οἷς. Ὑὑἐ πὰ πᾶν. 
υοϊαῦ ὁχρίοαῖνο, ὃ 41}. ὶ 

ἃ 8). Δυϊοοουϑουδοίαὶ! ποδία} ν ἂπὰ ἔϊπα!τ. ἐν: 
ἀξοῖὶι. δέιειίω ΟἸἶ. σοί ἀἰε ὩΟΙΚ᾽ : ΟἽν. ἐκπνυΐλ. ερί. Φ ριᾶ, 

Ν δὺς ὐα τ οτὰ, αὐ νς (κςς γι ΟἿ. γὺῤρ τοά : ΟΟἿτ. γμαά, 

«μὲ ον κα ἃ Ἀν ἀφ τ οἴ. ἐμὰ ἴσς, Βαῖ ἰκζωπ ἴοὸ ἰδόσϑῶδα, 

εἴνας ΟἸλὰ, ὠκὺ αἴθ τ ἴας ἃ κῖὶ το στὰς αὶ 83. χὰ : Οὐ. 

αὐ τε ΝΣ ΝΣ ΤᾺ ΓΝ ὍΝ. ΦΧ’ εἰς ςΝ 52 

νι ἐν ἰδ ως Ἐοξογν ἡ ἂτὸ ἀἴξὸ ϑροοθα τ τὸ δὲ. ποιρὰ 
ἈΝ ἴλας ἃ .“ κ Ἄν τ Ἀντὶ εν οἸπὰ πες [π|ξς. Ῥπ,τὰ (φ. 

νὰ τἰὺν φῖνς ἀνὰ ὐἴϊὰ κα τὸς τὰν αὔτ πῶσ. ΚῊ τὺ ἐτᾷϑ 

λχννΝν ἀρ χα, οὗ δτρν αὶ αν σση, ὃς ἤριτίω- οὧΣ 
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᾿γαμεῖο-, ἰο ΟΗΟ. δοιμοῦη Ο.106]ἢ. ἔοσφύα ο πον᾿, ΟΟΙΒυὶξς. 

ζουᾳ κοσαϊὲ ᾿'ἴο ἈΘΎ, Βγ1κ6, β᾽αγ. Ορ. ἐμ ἰῇ σατ-ᾳίι7γα ὃ 119 ν᾿. 156. 
Βθη. ΤῈ θυρροδβί(οη οὗὨ Βούϑταὶ ΒΟ 0] τ, ἐμὲ ὅ 8180 δῇΌ80 ἴἔσγοπι 

ὅμ Ὀθέοτο οἵμοῦ οοπβοπδπὲβ ἔπδη ὁ (ορΡ. Οοἰμ. δέδήαη ἃ 119) ἴῃ ῥτίμι. ΘοΥ- 

ἸΒΔηἷἶ6, 6. 5. ἰπ οἰ. ἤδάμε ΟΗΟ. Μηοί 'θοοά, ἐϊάο᾽, τὶ. Ἐρίσμτγ 18 ποὲ 
βυδοϊοπε Τουπαοάὰ. 

Β4]16- 5] Ύ ΘΟ 16. 

8 182. [π|ιϊ6}}γ. 11}. οοξὰ ΟΟΒυΪρ. τόσᾳ ἱἵνϑμο) : 5Κκυ. υά- 

λάπῃ, παρ. ἡμοδῆσ. Ἰλίῃ. οραἰάαῦ ΟΙΒυὶρ. υἱαάᾳ Ἵ ρσογθγη, τυ]θ᾽ : 

αοί. ναίαα Ἱ τυ]ο, πιο, 10. υζοξ ΟΟΒυϊρ. οὐεξὶ ἴο πίὶπᾶ, 
ἰυγη᾿ : [.αἱ. υἱοῦ οἵί-8. ΤΑϊΒᾺ. υέΐάα-8 ἴδοθ, ΟΟΒα]ρ. οἱαῶ Ἱοοϊτ : 
[μαἱ. οἱάοῦ. Τλϊ. υδ7α-8 'πιθᾶ᾽, ΟΟΙΒυ]ρ. υδ͵α- Ἴο Ὀ]ον᾽ : 5ΚΥ. 

οὔ-ἰξ Ὅϊονθ᾽ οἄνι- 'πιπᾶ, 1.10}. υἱϊηὴν8. ἔ. ΟΟΒυ]ρ. οἱηα ἱπανθ᾽, 
Ρτπι. ἢ. Ἐμ{-πὴ.8 ἐμιηπᾶ, τὶ. κοῖ- 'ἵατη, πίὶπά, το] (ατ. ἐλύω, 1μαἱ. 

οοἰοῦ). Τ ΛΈ}. οἱγϑζὰ-8 ΟΙΒυ]ρ. υγϊολδ ἼΒ6 ὍΡΡοῦ πᾶ, ροϊπί", ρτῖπι. ἢ. 

᾿μμ8:-ι..8: ϑκν. υὐγῥεδῥέλια- Ὅπο Βὶρμοβὲέ, ἑορτηοβί.. 
8 188. [ηὐθγβοπδπίδὶ. 110}. αοὶ-8 ΟΟΒαἷρ. οὐΐεσα ᾿ΒΏΘΘΡ᾽: 

1μΔἱ. οὐ-8. Τάϊῃ, βγαυὰ Ἴ86 δοὶ οὗ βονίηρ᾽, ΟΟΒυὶρ. ο-ϑίγουΐ 

Ἰδϊδπά᾽ : ΟἿ. ῥοιξά ῥοή ᾿δἰγθαπιὶ,, 5Κγ. 8γἄυα-8. νοῦ, οἔβυχ᾽ 8γάυα-: 
ον, τί. δγος. [ΙΛ[ἢ. σύῴ-τ-υα-8 ΟΟΒυ]ρ. Ζι-υἱ 'αἸῖνο᾽ : 1,4. οἷ- 
γ0-8, Ἰηᾶρ. "α41-μο-8. Ῥατί. ρῇ. Τὐ{}. ἀᾶ-υς8 ΟΟΒυϊρ. ἀα-οὔ 'δεδωκώς" 

(μι. ἀα- -ξΞ Ἱπᾶρ. "ώ9-, Ο.ΙΒυὶρ. ἀα- Ξξξεξ πὰρ. "ἀδ-) : ορ. βκν. 
δι-δλξουάπ (δῆξ- ᾿ἴοατ). 1. ἄυ. 111}. »δζατῦυα ΟΟΒυ]ρ. τυοϑο-οὖ 

ψὍο πο τἱάο᾽ : 5Κυ. υάλᾷτυα8. ΟΟΒυὶς. ποπι. Ρ]. ϑυηοῦ-6 'βοῃβ᾽ : 
8Κνι. δπάνταΒβ. Τάϊῃ. ἀουϊδία-8 Ῥτυβθ. πεισϊηΐβ ΟΟΒυ]ρ. αδυρί 

᾿αἰπέδ᾽ τη. (οοποογηΐηρ (86 ἐγαῃβέοττηδίίοη οὗὨ ἐμ ἰπ 16] 866 8 68) : 

Θοί. πέμπαα, πάρ. ἔπομμ-ἰό-8. 

“μ. 11. ἀγὼθ-ῖμα-8. ΟΟΙΒυϊρ. ἀνἄυ- ἢ “ὉΙοοάγ᾽, ΟΟΒυ]ρ. 
ἀγἄρ-ἵ, σοι. ἀγυ-ο, ο]οοά᾽ : 1,84. ογμ-θηξμ-8 ΟΥ̓ τΟΥ, ΑΥ. τύρμυεΐψοτηι 

᾿δέβίη, Βούτου Ὁ68146 ὅ.ν. ἀγαυ-ψα-ηι ὙΔῊ τηαθαὶ, θοβ μ᾽ τ. κρέ()-ας, 

τί, ηγεψ-. Ιἀϊ. δμυ-αὦῷ  παϑ ὀὲδυ-ε8-ὶ ἔοτῃ. ρατί. ρὲ, ΟΒυ]ρ. 

Ζα-δο-οπ Ἰοτροίθῃ᾽ : ορ. ΟἿ. πεφυυῖα, ϑ51κν. ὀλιάυ-απα-ηι 'οϊηρ;, 
στ ἀ. Τα. δυμῦ-ῖς8. τὰ. ΟΒυὶρ. ὀγὥο-ἢ ἴ. Ὅτον᾽ : Βα, 80. ἔοστη 
δόγωυ- ἴθ β6ῃ. Δ]. 86. ὀδγμυ-άβ8 οἷο. ΟΒυὶρ. σζν-α-ἰἱ ἴἴο ο4]}} : 
8.κν. λωρεά-ἐ 6618, ΟΟΒΌΪρ. δυοζνυ-6 ρθη. 8ρ. οὗἁ ϑροῖνν Ὑλοίθον- 

ἱπ-Ἰαπτ᾿ : ϑικγσ. γοά. Ἰοὺ. 8βρ. ἐυαδγμυ-ἄηι. 
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8 184, Ῥοβίοοπβοῃδηΐαὶ. [21ἢ. ϑσυϊέδέξ ΟΟ.Βυ]ρ. ϑδοϊδεὶ 

Ἴο βΐπθ Ὀτὶ με γ᾽ : 5,κν. ἐρί-γ"ά-8 ᾿δϊαϊηρ᾽, τὲ. μος. Τάτ. ἀϑεϑὰ 
Ἴηᾶγθ᾽, ΡΙΏΒΒ. αϑισίπα-ηι ᾿Θααΐπαπ), ΒΟΙΒΘ-Ἰ Κ᾽ : Βα. ἀξσα-8, Τηὰρ. 
ποῖμο-8. ϑυίῆχ -ἐμο-, ΟΟΒυ]ρ. ηηγτειο, αοτίαυθ᾽ ηηιοξι-8-:Ὅ0 ἢ. 

Ἑτονά᾽, 11. ϑομᾶ-ἰυδ ἔν ᾿ο]4 ἀρο, 110}. ζοίοογὲ Οὐ Βυ]ρ. ἐδέθονὉ 

Ἑουτ᾽ (ἀϊδιγ10.), {10}. ζοίοἰγία-8. ΟΟΒυ]ρ. ὀείυγτ Ἰοαγ μ᾽ πὶ. ρτῖτα. ἔ. 
“γείμγ-ἰ0-8. ἸΛ1Ὰ. ἀοὲ ΟΟΒ]ρ. αὐξ 'δυδο᾽ : δ5ικν, ἀνέ, ορῖ. ᾿άμάξ. 
Τὴ. 1. ἀυ. ἐάτυα πο ἔνχγο ϑαί᾽ : 5Κνὺ. σά-ῦα8. ΟΟΒυ]ς. δὲ δου 
ψαϑὶ᾿ δὲ ὯΘ ψαϑ᾽ ἔν. ἔόμεό-8 ἔδμκδοϊ ἵν, τί. δἦλθιῳ- ἴο Ὀθοοπιθ᾽ (8 812); 

ὁΡ. οὐδὲ Ἣο σιὶπὰ τουπά᾿ ἔν. "οὐευϊξϊ οἷο. 
Ῥγυβ8. ϑιραΐδ ΟΙΒυΪρ. 800717 ϑυυθ᾽ : δῖκν. 80ώ- ϑυυδ᾽; 118. 

βϑυδέαὶ ῬῬαγομίβ οὗ ἐμὸ ὑγίάθ, γοϊαίϑα ΟΥ̓ τηαρτίαρθ᾽ ἔγοιῃ Π6 8810 

πάρ. βίθιη [88 86 βυβριοίοη οὗ δαυνΐηρ ὈΘΘῺ ὈΟΓΤΟΥΘα ἔγοτχηῃ 

51αν., ΟΒυ]ρ. 8υαί, “αἴθ. 111}. δολΐ ἴο ἰΔΚκ ἔγο, ἔο θύσῃ 
αὶ μουΐ βαχηθ᾽ : Αρ8. 8ισοίαθ ἴο ρον ΟΗΟΘ. διρήίεδη ἴο Ὀάτῃ 
ΒΙΟΝΙΥ ἀναγ. ΟὐΒυ]ρ. 8υ-πΐ 0} 8᾽ : Οοἰἢ. 8υ-οἱπ Ῥίᾳ. 118}. 
ὀ8εῦα ΟΟΒυ]ρ;. 768:υὅ “γ {Ὁ 8τθ᾽ : 51Υ. 8-υάϑβ. 

4. 8 ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ 6]1464 Ὀρίοτο ἰπἰ 8] 8- (862-), σἱέμουΐ ἐπ6 

ΤΘΘΒΟΩ Οὗ 18 6] βίοι Ὀθίπρ ΟἸΘΑΥΪΥ Κηοστη (οΡ. Οδ ΒοΥ ΖὺΣ ἀἰθβοι. 

ἃ. Ῥονῖ. 456). 18. 9696 ΟΟΒυ]ρ. 80ϑίγα, Ὀυξ Ῥζγαββ. ϑ8ισοϑέγὉ 
ἁεἰϑύογ᾽ : αἰ. ϑυϊδέαγ. 1}. 8ᾶρπα-8 'άτθδιη : 5Κν. 8ρώρηα-8. 
ΤᾺ}. δφοβϑγα-8, ὈΥ͂ ΔΕΒ] ἰΐοι ἔγοτη ᾿βεβζιγα-8 (8 δ81, 2): 

ΟΟΒυὶρ. 8υοιγὶ οἴ. δοαίξγα ϑκν. ἐσάξμγα-8. ἔν. ᾿βυαδμγα-8 
(8 δδ1, 4) ατ. ἑκυρό-ς ᾿α Βοτ-Ϊπ- ν᾽. 

Ιω 108. ὁ ἀορ᾽ ἔν. ᾿βεμῶ τὸ 51κῦ. ἐνά ἀπὰ ἴῃ ἀὰ Ἕπο᾽ ἔτ. 
ταὰδ (8 604, 8), ἐμο Ἰαϊέον ἔν. δαμῆ,, [89 6] ϑῖοῃ οὗ {109 4. τγὰ8 

οδυδοα ὈΥ (Π6 [ΟἸ]ονηρ ὦ. 

τὲ. ζάγυξ ΟΟΒαυϊρ. ἄγαυα ἔν. Ἑκογυᾶ (δ 281) ᾿οον᾽, τοϊαίθὰ 

ἰο 1,Αἰ. εθγῦο-8.. ΟΟΒυ]ρ. 8 αγαυΐ φαγαυΐ (8 588, 5) ΘΑ] ἢ γ᾽, 
«ἀγαυΐ, ἔν. ᾿-ἀογοῖί (8 281) : Β,κν. αἀγεμυά- “αδι' τι θα κ ρταᾶθ 
ἴοτια οὗ (μ6 τοοί 80}180]0 δῃα ἀἰβϑυ Ὁ]. ἔογτι οὗ (Π9 βυ ῆχ -πο-. 

Τὐϊῃ. ραζυα-8 (Β]αν. Ἰοαη- πον) ΟΟΒυὶρ. ρίαοϊί 'πμ 88}, ῥα]θ᾽ 
(8 281) : ΟΗΟ6. ,“αἴο (ἰμβοοίθα “Ζαϊαιοῖν) “[4]1ον΄, ορῖ. “ροῖμο-8. 

ΟἹὰ -η9- Ῥουθδρβ ἴἰπὰ 1}. ἀΪ4]. ἑεμσα-8 Ἰωοιέ. ἐδεῦ8 (ἢ τορὰ- 
ἸΑῚΪΥ ἔν. 6) ἴδίπ᾽, ἴο ΟΟΒυϊρ. ὥνελ δ᾽ : ΒΚν. ἑαηε- ἑαηπο- 
Ἵοῃρ, βίγοίομϑα᾽ ; ἐπ Βα] ο ψογὰθ ργο ὈΔΌΪΥ τ ἢ σοῦσοὶ ἔοσιῃ οὗ ἐμθ 
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Πραγβεῖγθ ἰπ {π6 τί. 8υ}180]6, 88 ἰορῆφυα-5 Ὀοϑῖάο ἰσησυὴ-8 Ἴρ δ 
(. ὁογηραγαίνο Αν. γθη7-εγῦ πθαυΐ. Τρ ὐοτ δηᾶ Β5Κν. Ροβ. ἰασλώ- 

ἰκφὶυ-, αν. ἐλαχύ-). δ81αν. -η- ἔτ. -ρ : σοραν. ηἴη)7),-72, 56. 

ἴη) δα, ᾿ταϊποτ᾽ : οΡ. αοίμ. ηηηέζα ἔν. "μη 2-ῦ. 

ἧς. Ιλ. ἀξυογ-λ-85 ΟΟΙΒυὶγ. ἀέυογοεΐ Ῥγοίμογ-η-Ἰανγ᾽ : 5ΚτΥ. 
ὥράν-, Ἰπᾶὰρ. ᾿άἀαΐμον-. 

ΤΊ6 ομδηρο Ὀοίνγθοη ἡ δηᾶ ὥρ ἴῃ ΟΟΒυὶρ. αἀὐα Ὀοδβιάθ ἀνα 
Ἵπὸ (Βκυ. Υοᾶ. ἀνά ἀπὰ ἀπυά), συαξί Ὀοβίάθ φναξῥ “ο 04}} (Αν. 

φομοίἑ δα σιρανοίἑ ὯΘ 04118), δ 6 νψαβθ᾽ ἔν. ὀμό Ὀοϑβίἂθ 

ταὐσ-οηἷ, ᾿ΙΓογροίίοη᾽ (Β5Κν. ἀ-δλυ-α- 'ποὺ Ὀοΐπρ,, πιοπβίγουβ᾽ δηᾶ 
ὑλώσ-απατηι ἴμ6 Ὀδίηρ, πο υῦ]) οἷθ., πιᾶὺ Ὀ6 τοραγάθὰ 88 οἱά 

ποτιίθα. ΟΡ. [π6 ομὰ οὗ ὃ 188. 

8 186. Απέδθοοῃβοηδηΐ) τη6 4 14}}γ δπᾶ {1π8]}}γ. παρ΄ δ, 
ἃ οἱε [611] ἑοροίπον ἴῃ οὐ ἴῃ ἐμθ ρῥγίτα. Βα} 16 - Β]ανοπῖο ροτὶοά. 

[η΄ Τὴ. ρζάμεϊ 'τῖπβθ, σαβμ᾽ Οὐ Βυ]ρ. ρίμέ Ἰο Βον᾽ : αν. ἔπλευ-σα. 
ὕρῃ, 8ρ. 11}. δπαϊζε ΟΟΒυ]ρ. ϑγρῖς 'βοπ᾿β᾽ : ἀοίἢ. βωράμδ, [ηᾶρ. 

Ὁμ8, Ὗοο. Π11}. βπαῶ ΟΟΒυ]ρ. δγηε Ὃ βοπ᾽ : ϑΚγ. δώμσ. Ορ. 

ᾧ θ8. 84. Ἐασίμον {Π8 ῥεὶπι. Βα] ἐῖο- 8] αν. οὐν 8180 611] ἰορϑέμοῦ 

τὴ πάρ. ἀρ. Τὐ, δαὔῦδα-8. ΟΟΒΪρ. βμοῶ ἀγγ᾽ : αὐ. αὔω Ἱ 

ἄγγ, ψτξμοτ᾽, ορ. 8 100. 

Ο.Βυ]ρ. Ἰοο. 8ρ. ϑγηῖς π Π]1ο᾽ : Ξ1κτ. ϑώπαί, 8600 ὃ 8. 

ιρμίβοηρθ πὰ {π6 ἢγθὲ δοτηροποπῦ βῃοτὶ Ὀοΐοτο [παρ΄ 7. 
[|ἢ. ρίώμ)ζις Ἱ τῖπβο, ψαβῆ᾽, ΟΒυὶρ. ρίᾳ Ἱ Βον : αν. Ησοῃι. 

πλείω ἔτ. ᾿πλεξίω (858 181. 689), ορί,. "ρίοιι-ἰδ. 11}. ναὔ)α-8 

ὩΘΝ᾿ : ΞΚτν, πάρψα-8, ορί. "πομ-ῖο-8. ΤΑ, ἀγαῆ)α-8 Ὁοοά᾽ : 5ΚΥ. 
ἔγαυψα-ηι ταν Ποθη᾽, ορῇ, ἔηγομ-ἰο-. ΟΟΒα]ρ. φμ71 “ο ἐδ Ἰοδ ἔν. 
Ἂ -ΟἊἪΨὦ δαὶ (8 147) : ΞΚν. βαρψώ-8. Ἴο {πθ0 Ἰοὔ᾽: ἐῶ ἴον ὦ πίῃ ἐπ 6 881}6 

τορη Αγ, Ὀὰΐ 5.1}} ὩΠΟΧΡΙΔΙ Ππρα αὶ 88 ἴπ ὀίμάᾳ δηᾷ οἶμουβ (“. Βοβιαιὶ 

Κυμη 8 Ζοϊίβοιν, ΧΧΙΠ 848). 

Βοπι, Τμδὶ ΟΒυϊρ. 26)6 π. 'οχρ᾽ 88 αγίϑϑῃ ἤγοιη τᾶμ-ς (αἰ. δνονη, 
θτ. (ἠόν), ἰ8 ὙΘΓῪ υπορτίδίη. 

8 186, Ἱπᾶρ. τ-ς, ψθογθ [ὁ τοιηα ποθ δὴ ἱπάθροπᾶάθηξ 60}- 

ϑοῃβηΐ, 88 ΠΟῪ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 Βρ᾽γαηΐ, Ῥγο Δ ΌΪ {πγουρπουν ἐμθ 
Βα ΠΟ - 81αν. Ἰαπρταροθ, οδυίϑίγ ἴῃ ἃ ρτϑαὶ ρατὲ οὗ ἴβοῃ. ἃ 

Βιακπδηη, Ἐϊοπιοηίβ. 11 
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Ιοαῦθ 1 υπαροϊάθα 88 ἰο Ὑμοίμοσ ἐπ βουμαὰ ᾿ν8 8{}}} “Ὶὶ. οοπβοηδηΐ 

ἴπ 6 ΟΟΒυϊρ. ρογὶοᾶ. 

1.088 οὗ τε 'ἰπ ἐμ6 ρτίῃ. πάρ. ρουϊὶοά. 

8 181. ΤῊ πάρ. ραγοπὲ Ἰδηρσυαρο πα 8η δῃοὶ το οᾶ86 οἵ 

{Π6 Ῥγοποῦῃ οὗἩ μ6 2. ρούβοθ οὶ τ Βῖκυ. ἐξ ἂν. ἐξ ἐσὲ ΟΟΡοιβ. 
ἑαῖν Οτ. τοὺ ΟΟΙΒυὶρ. ἐΐ ὈοθΙ4άθ δοοϑηίθᾶ ἔέμόϊ -- - ΞΚνι. ἐσέ Αν. 

ῥιυσὶ αν. σοί ἔν, ἔτοι (6Ρ. α'δοὸ Ο.Βυ]ρ. ἐρο)ὲ αυ8). ῬοΓΒδρδ 

αῖδο οὗ ἐδθ τοβοχῖνο βέίϑι 4 "8οὶ ---ὀ Ῥγυᾶκι. 88. ΑΥ. ἀξ ποὶ ΟἹ Ροιβ. 

ϑαὶψ ΟΙΒυ]ρς. 8ὲ Ὀοβί46 ἔϑμόξ -.. σὺ. “οῖ. [1ἐ 18 ποί ἱπηργο 816 

ἐμπαΐ (π6 τ ἴῃ {86 ϑποεῖο ἔουπιβ ἢγοξ αἰβαρροαγθά ἀἴον οογίδϊη 

ΘΟΠΒΟηϑηΐθΒ. ὅθ6 ὙΥ̓ΔΟΚΚΟΥΠΔΡΘῚ Κυμπη Ζίβοην. ΧΧΙΥ͂ 592 ἢ 

8 188. τε Βο6π8 διγΒο᾽ ἰὼ παγο αἰβαρροαγοα θοίψθθη Ἰοηρ 

γ ΟΥ6 8 δὰ (ἀπίθβοπδηία]) ρ. Αο0. 8ρ. 5Κτ, ἀψάηι ἀἰψάπι, ατ. Ζῆν, 

[,Αἱ. ἀἴοηι, Ἰπᾶρ. ᾿αΐδηι Ῥαΐϊξηι (οΡ. 8 120) Ὀοϑ146 ποι. Ῥάἐδιεδ Ὁ] ΘΑ Σ 

βἰκγ᾽ --- ΞΚν. ἀγαμᾷ οἵο.: 5Κν. σάηι, αν. βῶν, ΟΗΟ, εἰμο Ο. ἐδ, 

Τημάρ. ἤᾳῦηι Ὀθβ᾽ 46 πο. ἤᾳῦμβ χ᾽ Ξε ὅκν. σαί οἷο, ορ. 88 192. 
θ45ὅ6. ΟΗΘ. φμοηια Αρβ8. ζῦηια Ο.106]. σδιηγ Ῥφαϊαίθ᾽,, 11} 

φοηιιγ 8 Ῥαϊαίθ (δα ΟΠ6. ἐαπμρη Μοὰ ΗΘ. σαμηιθη) ἔν. 

Ἐφπᾶ(θ)-ηῖο- ΟΥ -ηιοη- (ΟΥ. χημηϑ, χαῦ-νο-ς χάος). ϑοῖηδ 8880 Π16 

ΒΌΘΝ 84 ͵ο88 οὗ 4 Ὀοΐοτθ οὐμοὺ δοηβοπϑηΐθ 84180θ.0 θθ, διηοηρ' 

οἴμοτβ, Οβι μοῦ Μουρῆ. ἴπι. ΠΥ 811, ΤἼυγηθγβοη Β6Ζ2. Βοίϊίν. 

ΥΠΠ 285, ϑομυ]ζο Κυλμη δ Ζίβουν, ΧΧΥΎΥΙΙ 421 6 Ορ. 4180 [πᾶρ. 

Βη4] - ἔν. -ὔμ, ὃ 645, 1. 

ΝΑΒΑΙΚ. 

Α. Τ1ΒῈΕ ΝΑΒΑΙΒ ΑΒ ΟΟΝΒΟΝΑΝΤΆ. 

Ῥγὶπι. [πᾶρ. ρΡοσγὶοᾶ.. 

8 189ϑθ.0Ὀ ΤΊ [πᾶρ΄. ρμαγϑηΐ Ἰδπρυδρθ ροβθθοββοα ἴον αἰ ογθπὶ 

Κιηάβ οὗἨ Π888]8; ἰδ ἷ4] γι, ἀθηΐ8] 2, ραϊαίδὶ ἢ (οουγθθρομαϊηρ ἰοὸ 

2), δῃᾷ συϑὶδι 79 (θουγθβροπάϊπρ ἰο 4). 

8 100. [π|{18] τ. 

Απέθϑοηϑπίδ]. ἤιᾶίον- ταοίμποτ᾽ : Βα. ριαίά, Ατιὰ. νιαΐν, ατ. 

μήτηρ, [ιαἱ. νιαίον, ΟΟἾν. τιαϊῖν, ΟΗΟ. τημοίον, 11}. πιοίδ (ὑπ 6}), 



 190---191. Ῥγχὶπι. ἴπᾶάρ. γι, ", ἢ, Ὧ. 168 

ΟΒαυϊρ. »παἰϊ. Ῥηιμεἐό-8. ρατί. ἴτομι τέ. ριθη. ΜΙ ̓ : ΒΚκν, ηιαΐά-8, 
αν. αὐτό-ματο-ς, 1,8}. οοηνποηέι-8, ἀοἰι, σα-ηιά8. ἤπηγ-ἰ-8 ἀγίηρ, 

ἀραί" : Β5Κν. πιγέϊ ὅ, 1ωμδϊ. ἢ10γ8 σ6ῃ. πιογ δ, Τἀϊ. πεν ὴ-8, ΟΟΒυΐϊς. 

9: ἯΠ. 

Απἰθοοηβομδηίαὶ, ΡγΟ ΔΌΪΥ Ὀοέοτθ ἢ δηᾶ αυϊάθ. μι α- ἴο 
πθη- ἘΠ Κ᾽ : ΚΒκν, ρατὶ. ηηηᾶ-ἰα-5, αν. ἔαΐ, μνή-σω, Αὐτὴ.  ακηὶ 

Ἱ τοιηδίη, δχρϑοί (ΗἸ θομηδηη Ατσμι. βέυά, 1 48). Ῥρεϊᾶ- ἵραβδ 

ΔΙ͂ΔΥ, ὙΠΟ τ᾽ : ΚΡ, ργθδ. ηναψα-ἑ ρατγί. ηεα-ία-8, αν. βλά-Ἐ -κός, 

βλη-χρόςς. 2. ῬοΓΒ. 85. ἱπιροὺ. βΚν. δγδεδέ (ἔτ. ηγηἢ ΑΥ. 

ΡΣ Θρ δ. 
8 1981. Μοάϊα] "1. 

Ιπέουβοπδηίαὶ. Εἰ. μορι- νοι" 5Κν. υάπιαηνὶ οάηιηϊξ, 

Θν. ἐμέω, [,[. νοπιῦ, Τὰ{ἢ. Ρ]. νοριαϊαῖ Ἡμπαὶ ᾿ ΟΝ 8 νοτηϊθα᾽. 

Ἰ. Ρ]. ἰπά. ῥγθβ. ἔγοτῃ τί. δῥιογ- Ὁδυγγ : 85. δλάγα-ηιαβ, ΟΥ. 
φέρομεν, Τα. Μεγί-ηνβ, Ο.]ν. δογηι ἴν. ὄδογομιὶ ἔδ6γ0-ηι68- ἢ, 

Θοὐ. δαέγα-ηι, Ο.Βυ]ρ. δογο-η. Ἐοττηδίϊοηβ τι [ἢ6 ποιτηΐηα] 

ΒΓ ἢχ -η18-,)0 6. δ. 5Κν. ἀπάπια ῬΙδοο᾽, αν. ἀνά-θημα Βαὶ ψΠοΝ 

δ βαὲί 00, υοίϊν οἴδεγπρ᾽ ορῖ. ᾿αλδιηῃ; αν. ἦμα ἹὩπγον᾽, [μαΐ. 
ϑξη!οη 'δθϑα᾽, ορῖ. ᾿βδιηιῷ. 

ηι ἴῃ ἐΠΠ6 ΘΟΙΠΙ Πα ΙΟ 2121 88 ΘΟΠΒΟΏΔΗΐΑΙ ρ] 146 (δ 228, 4). 

ἤφηιηιο- ΔΏΥ Οπθ᾽ : ϑώη-α-, ατ. ἀμ-ό-, οἴῃ, 8.η1-α-. 

Ῥοβέροῃηβοπδῃΐα). 8516}- ΒΠ1|116, Ὀ6 δβίοπίβῃθαᾶ᾽ : ΒΕΥ. δι ηάψ- 
α-ἰξ ᾿δι} 168, αΥν. φιλο-μμειδῆς ἸΔῸρΡ οΓ-Ι οὐ ηρ᾽ μειδάω Ἵ 5:1116᾽, 

ἴλϊ. πεῖγιι-8 πΟΠαογ]", ΕΠΡΊ. δηηϊο, Τιοἰξ, δηλ ἴο Ἰδυρι", ΟΟΙΒυὶς. 

ϑηη))αϊϊ 89. Ἴο ἰαυρῃ. ἤαμογ-τηῖο- : 5.κν. σμαγεηιά-8 ᾿σἰονσίηρ ἔσθ᾽, 

[μαἰ. ἠογηῖ-5 ΟΗΟ. τραγηιὶ 'σατπι, Ῥγυβθ. σογηῖο θα, 6Ρ. 680 

τη, 2εγη ΟΥ. θερμο-ς ψαγπι ΜΕΠΠῊ ἃ αἰ ογθηὶ σγαάθ οὐ ἐδθ 

τοοί γοναὶ. "αμα-ηιθη- : ϑΚν, δ)ηιάμ- τὰ. ῬΟΥΘΥ, βίγοηρίμ᾽, [μδΐ. 

ἀΜΘΉΘΗ ἀμ η!θΉ-ἔμ- τὴν Ἱπογθαβο᾽, [ἷ{8. ἀμρηνᾶ, ρθη. ἀμσηιοῆδ, 
στον, ᾿ϑμεί-ηιοη- : 5Κτ. δόμιαη- 'πιαίοτ᾽, Αὐπὶ. 7 (σ6ῃ. 
766) πον ἔν. ἤθη ὙἸΠΠ ν τὸ τι (8 202), αν. χεῖμα ᾿δίουπι, 

Ρουτίηρ ἀονγῃ οὗἁ Γαὶπ᾿ χειμών ᾿πιηΐοτ᾽: Βογοίο {11ῃ. διὰ ΟΟΒυ]ρ. 

ξίπια ἴθι. ᾿πἰηίον᾽ ΜΠ -ηᾶ- ἴον -πιοη-. ᾿δίομτηιθη- ᾿ ἰομ-ηνῃ-ἰο-, 
τί, ἦϊομ- ραν : δεν. ἐγόηιαία-ηι ὰ Ὠθατηρ,, ΑΥ. 8γαοηπιαη- Ὡ. 
'βοαγίηρ᾽, ΘΟ. λέμπια, σθαι. πἰμηνίη8) Ῥθατϊπρ᾽, ΟΗΟΘ. ᾿μηνμηξ 

Ὑδπονγη.. 
11: 
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Απιθοοηβοηδηΐαὶ. ἔδοηιδἧο-8 : ϑΚν. 7ώηιδῆα-5 Ἰοοίδμ᾽, 6. 

γόμφο-ς Ἰοοίμ, δοΙ᾽, ΟΙΒυ]ρ. σᾳδ Ἰοοίμ᾽. ἔγιρηρ-ό-ἶ Ἣ6 Ὀγϑαῖκβ᾽ : 

ΒΚν. ἐἱμηιράϊἑ, 1,αἰ. γρρὶέ. Ἐφοηιέν-8 ἃ ροϊηρ᾽ ἔγομῃ γί. φθη1- ἵδο, 

οοπθ᾽ : ΚΚγ. σάμέι-ξ, Τιαἰ. αἀ-υοηξιι-8. Νοιγμηΐπαὶ βιῆχ -ῖι- : 5 κν. 

πάτ-ημι-ἃ Ἰηβὶν. ἴο πάμια ᾿πδπηθ᾽, ΟἿ. νώνυ-μν-ο-ς ὯδΔΙλ6 1688, Οοἱῃ. 

Ρ]. πα-ρι-α ἱπομηἶπα᾽, ἔάθηι-8 οὗ ἃ μοιβθ᾽ : ΞΚυ, γοά. ἀάη (8 198), 

αγ. δὲς- ἴῃ δεσ-πότης (8 204). 

8 192. ΕἾΔ] Ὦ. Αο0. 8ρ. ἴῃ -, 6. ρ. Ἦΐοτηι ἸΠο᾽ : Β΄. 

ἐά-ηι, αν. τό-ν, 1,αἱ. ἐβένοηι, αοίμ. ῥαητα, ἢ. ἐῶ, ΟΟΙΒυὶρς. ἐῶ; 

ΟΟν. μὲν πν- 'νίγαπι. -ι ῬΓΟΌΔΌΙΥ Οοοαυγγοά δἵ6Υ ΘΟΠΒΟΠΔΗ 8 
ΟὨΪΥ το {πὸ [0] ποτὰ θορᾶπ ὙΠ ἃ βομδηΐ, 6. δ΄. 8060. 

85. Ῥδῆγαάίξογηι α- ὈοΒῖ46 ἔδηγάξογην ἐ-γ [8.6 ΓΌΥΠΙΘΙ τοργοβοηίθα ὉΥ 

αοίι. ὄγῦβραν (8 θὅ9, ὅ), ἐμο Ἰαἰέον Ὀγ τ. φρἄτορα (8 288). ᾿αἰέηι 

86ΓΘΠ6 ΒΚΥ δηὰ "ᾳύηι Ὅονθπν ἰᾶνθ ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ 4180 διίϑθῃ ἴπ ἐδ 18 
ΤΏΔΏΠΘΙ ἴγοπιὶ δη θοοημϑοηϑηίαὶ "αϊόμηι, ἐᾳόμι. (8. 188). 

8 1908. [π|{14] "». ἤπομο-8 Ἐπ εῖο-8 ὍΘ᾽ : ὅἴκγ. ηάσα-ξ 

πάυψα-8, Αὐτὰ. ποῦ (τ ἢ γοϑυ ἢχ), αν. νέο-ς, μα΄. πουο-8, Ὁ Ἶτ. 

μῆ6, οὐ. ηὐε72-8, ἢ. παΐ)α-8, Ο. ΒΡ. ποοΐ. Ἰ,οο. Ρ]. ἔηγ- 88 

ἔγοη "67- Ἰηδπ᾿ : 5ΚΥ. ηγζ-δμ, αν. ἀνδρά-σι. ῬοΡαρΒ. δηίθοοη- 

ΒΟΠΔΗΐ4] ἰπ (ἢ 6 ΘΟΙΔ Ιπαίο 9,7’- : ΟΡ. 5Κν. ηγ-αβί ἐ- ατηδη ΒοπΘ 

ἔτοπι παγ- (αἰ. πάγ-Ζ Αν. παῖγξ ὝΘΥΘ ΠΟῪ [ογηδίοηδ δον (ἢ 6 

βύ. ἔογια παν- ἴῃ 86 866. 8ρ. οἰο.), ατ. δρ-ύψ ᾿ ἄνθρωπος ἨδΒΥΟΏ., 

ἀνδρ-ος σ6ῃ., ἀνδρ-άγρια ἽΠ6 8ρ0118 οὗ ἃ Βἰαίῃ δπθηιγ,. 
8 1964, ΜοάϊΔ] 5. 

Τπἰθυβοπδηίαὶ. ἔβ6η0-8. “ο]4᾽ : Ξ.κῦ, βώμα-8, ΑὙστη. πὲ (σ6Ὰ. 

ἤμουν), ΘΟ. ἕνη, 1,8}. βόηθα, ΟἾν. 86, Οοὐἢ. βι}611. εἰμιβέα, Τά}. 

βϑῦμα-8. Νοιμηίπαὶ βυ ἔχ -ηοη- : δεν. γοά, ἀαΐ. (1π|.} »οἱώ-“πάη- 

οὶ ἰο Κπον᾽, ατ. ἔδ-μενται, [ω8[. πδ-ρεΐη-ἢ, αοίμ. ρθη. μα-» -8 
“ποι ηἷθ (8 660, 1), σοι. 11}. αεηιοῦ-5 (δ 604, 2) ΟΙΒυϊρ. κα- 

ηιθη-6 Ἰαρὶ ἴθ. ἔρ(-πο-8 ἔρ[γηο-8 ὋᾺ}} (δ8 285, 806): 5[κν. ρῆγμά-β 

(ἢ, νυ. ρογπα- (ἢ, αν. πολλοί (ἢ, ΟἿν. ἰφι (ἢ, Θοῖμ. με 8 (ἢ. 

Πῖι}. ρὲῖπα-8 ΟΙΒυὶρ. ριπϊ (ἢ. 8. 85. πιὰ. Ἡεημ-ίάϊ, τὶ. ἐδη- 

ἁἰγοίοῃ, οχίοπα᾽ (8 224) : ΞΚι. ἐα-πμ-ἰ ὁ, ατ. τά-νυ-ται. 

πη ἷπ {π6 σομἰηα οη Ψ} 88 ΘΟπβοηδηία] ρ]] 46 (δ 228, 4). 

"ίρη-μι- δἰγοίοῃμοα, ἐπὶπ᾿ : ΒΚν. ἐαηεώ-ὅ, Οατ. ταντυ- ταν-αὖ-ς, Ἰωδαὲ. 

ἐοη-.-ἴ-8, ΟΟἿν, ἑαητα Οοτῃ. ἐαη-οιο. 
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Ῥοβέοοπβοπμδηίαὶ. Εἰ. ϑηοίηθ- δπον᾽ : ἂν. δημαρζαϊδὲ τὸ 

θΠ0 8, αἿ. οπι. ἀγά-ννεφος ἸΔθΟΒ Βηόνγῃ ἀΡοπ᾿ Η68. νίφα ᾿πἴνοην, 

[,ἱ. πἰπσιῖ πὲς, ΟὐἿτ. βηοοϊέα δον, αοίι. 8μάϊοβ [1|}. 8ηὄσα-8 
Ο.Βυὶρ. δηθὰ πον. ᾿δηπῦ- πον : 5σ. ρατγί. 754-ἰά-8, αγ. 

ραγέ. γνω-τό-ς, 1ιαἱ. σησϑοῦ πὔϑοῦ, ΟΟἾἿν. σηᾶϊβ 'δο! ξυδ᾽, ΟΗΟ. δό- 
πιο οίοηη Ὅο ρῖνθ ἃ οουπίογδιρη,, Ο. Βαϊ. ἱπῆ. σηα-ἰΐ, ἔϑωρ-ηο- 

Ῥμ6ρ-ῆο- ἴδμορ-"ο- 1600, αἀτγθδη᾿ : ΒΞΚγν. ϑράρηα-8, Αγ. ἔδιρη, 

Θ᾽. ὕπνο-ς, 1,6. δοηιμι-8, ΟΟἾν. δμαπ Οὔγν. ἄμ, Ο.106]. 806, 

μὲ}. βἄᾶρηα-8, ΟΟ.Βυ]ρ. δὥπϑ. ᾿ηοὶ-πᾶ- Ὑδαυ δ) (τί. φοῖ-) : Αν. 

ζαρᾶ- ῬΘμΔΙ γ᾽, ατ. ποινή Ὑθαυα], ρθη] γ, τοναγὰ, ΟΟΒυϊρ. 
εὗπα Ῥτοέϊαπν. 

Απέθοοπβομδηία). Εἰ. ὀλϊοηαΐ- ᾿θΙπα᾿ : 5Κν. δώπαμαπα-ηι 

ἃ διπαϊηρ᾽ δάμαλις ἱτοϊαἰϊοπ᾽, πενθερό-ς ΙΒ 6 γ- 1 π-]α ν᾿, [μδἱ. ο7- 

ἑεμαϊπισηέμεης ᾿ΘἈη-ο]οί μ᾽, Οοίμ. δίπάαη ἴο Ὀἱπά. Ῥαγξοὶρίδὶ 

ΒΓ ἔχ -ηἶ-: 800. 8ρ. 5Κτ. δ᾿μάγαπίαηι δγαπίθηχ, αὙ. φέροντα, [,δἱ. 
ἐμηέοηι, α οἰ. σίϑαπα 'Δαίογοτη᾽, 10. υδδαπέΐ ομοπέοιη.. ἤδῆαη8- 

δοοθβθ᾽ : Ξκν, ἠᾳ8ά-8, ατ. χὴν χην-ός, Τ1ιαἱ. ἄπ80,, ΟΗΟΘ. σαη8, 

1}. Ζᾳϑὲ-8., οοποογηίηρ ΟΟΒυΪρ. ψᾳδὶ 8. 8 467, 2. Ῥτγοβοῃί βί. 

Βχ -πρ- : Β5Κν. 8. ρ]. εἰ-πυ-ἀρελ ὝΠΘΥ βἰσίηρ ἑοροίμοτ 8. 86. 

Γ-πο-ἀ-ἰ ᾿Ὀτῖπρθ, βοπάβ᾽, αὐ. Ηομι. τένω Αἰξ. είνω Ἱ δἴοῃθ ἔοτ' 

ἔν, ἔτι. φέτ-ω, αοίῃ. γίηπα Ἱ τυη᾽ ἔν. ἔγέσπμ-ο. 

8 195. ΕἼ 8] η. Ὗοο. οὗ πεβίθιῃηβ : ὥὅΚνυ. ἑακόαη ατγ. τέκτον 

ὉΑΓροηίογ᾽, 5Κν. ὅραη ΟὟ. κύον 'δορ, Ιω06. 8ρ. οὗἨὨ (Π6 Βάπιθ 8ὲ. 
οἶδββ : δκν. ζάγ-ππαη ((Ὀυβὶποθ8) μάάη (πψαίοτ), ατ. δό-μεν (1πῇ. 

ὯὉ ρῖνθ), αἱέν (γον ἰο αἰων). Ἐπαϊΐϊηρ -ὃ -ὅη ἰῃὰ [Π6 ποπὶ. 
ἈΠΑ 800. οἵὁἨ πουΐου ἡ -ϑίθιῃβ : ΑΥ. πάπιψ ᾿ἸΔΙμ 68᾽, ρτῖτα. Αὐὶ ἔσῃ, 
ἀοί. παγιῦ (85.} ρῥγίπι. αϑγιῃ. ἔπη, ΟἿΒυὶρ. ὑφ (85.} γρτίπι. 

ϑίαν. "-η. ἔθη π᾿ : αν. ἐν, 14]. ὁη, ϑγπι. ἐπ, Ῥγυβθ. ἡ [ωοἐί. 

ἐν ῬΟΙΝΔΡ8 4180 Ο.Βυ]ρ. -ὁ ἰπ ἔμ 1Ἰοσ. 8ρ. ζαπιοη-6 (8. 219). 

8 196. [πῃ {πο ρῥγϊμνο ρουϊοα ἢ δηα 9 ΟὨΪΥ οοουγτοᾶ δ6- 

ἴοτο ἦ- ἀπὰ 4-ϑοπῃᾶβ. Κ[ῦ. μέ. ἀπάξα “6 δἰξαϊποᾶ᾽, ἀέα-8 ΒΠδγο, 
ἰοί᾽, αν. ἥνεγκοον Ἱ Ὀγουρῃῦ, [μα[. παηο-ἤβοον, ΟΟἾτ, οοη-ἶῖος ἜΘ 

οη΄. Βὶ. αἢδ- ἢ ἐοροίμον, βἰγαϊίθη᾽ : 4μ:α8- Αγ. ᾳδαΐ- ἢ. 

᾿ἀϊβέτϑαβ, ηἠθ64᾽, ἀγῃ. απ͵οΐ (αμοι) αυτό, ΟἿ. ἀγχω Ἱ ἰθ, 

διΓΔΏ ΡἾο᾽, [,αἷ. αησῦ ἀποοΥ, ΟἾἿν. οἰμπτῖς δυτον,, αοίμ. ασ9- 

ρμ-8 ΔΙΡΟΥ (ὙΠ ὑ ἔτοπι ὑΠ6 ΟΒΟΣ 68868), ΟΟΒυὶρ. φοα δ τίηρ, 
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[οιϊέον, Ἐροθᾳο ἄγνο᾽ : 5.κρ, ράβοα, Ατηι. λΐησ, ατ. πέντε, Τιαὶ. 

φσμΐηφιε, ΟΟἾἿτ. οὔἷο ΟΟΟγπιν. ρίμιρ, αοίῃ. Μηνΐ, 10}. ρομκὶ (-ὶ 

ἃ [μ|ἢ. ΠΟῪ ἴογιπαίϊοη). Ξ'Ξκν. ὠβ)α8- ϑαῖϊνο᾽,, σἢ)͵)εοάμέε ἍΠΟΥ 

ΒΠΊ6 ΑΓ, δηοίηἰ,, [.δἱ. μσμ, ΟΟἾἿτ. ἐπε (6 ῃ. ὑπηῖθ, βίθπα ἔμηδεη-)} 

Ῥυϊίον᾽, ΟΗΟ. αποῆο υϊίοτ᾽. 

ΤῊΘ πυμιθροῦβ ἀουϊδίίομβ οὗ ἐμ ζ- δπᾶὰ φ- ϑουπᾶβ ἔγοση ἐποὶγ 
ΟΥ̓ ΡἾΏ4] ΡΪδοο οἵ δγίϊουϊαίοη δηᾶ ἐπ ἀθροπάθμποο οἵ (6 884]8 

ΠΡΟ {Π6 ΡΔΡ ΟΡ ΟΥ̓ Π ργοἀυοίηρ ἐπ0 10] Τρ ΘΧΡΙοδῖν θα ἀπά 

ΒΡ γαπίβ ΘΥΘ δοοοιῃρδηϊθα, ἴῃ ἐδ Ἰδαίου ἱπάϊν! 1.8] ἀθυθ] ορ πη ἐβ, 

ὉΥ ἔγοαθθηΐ οἰδηροβ ἱπ {6 τηρὲμβοα οὗἁὨ ρτοδυοίϊομ οὗ οτἱρίπαὶ ἢ 

διὰ 9. 

ΑσΥϑῃ. 

8 101. δ8ν. Αν. ΟΟΡουβ. ργοβιδιέϊνα ραγίο]6 μι : αΥ. μή. ΒΙκν. 

Αγ. ΟΟοιβ. πἴ- ᾿ἄονιη : ΟΗΟ. μ»ἐμάανυ. ὅ5κν. πάμρια ἂν. παᾳρια 

Ο.Ῥοιϑ. πᾶηιᾶ 'πδιηθ᾽ : [.6[. πὄηιοη. ὅν. ζώοιᾶ- ἴ. Αν. ζαοσα- 
τη. Ὧ1661-Ὀοπθ᾽ : σοί. σασφα ἹἽ μο᾽, ὑπ. ξομσίὰ Ἵ ϑἰγιάθ, ΒΚΥ. 
ράβεοα Αγ. ραποα νο᾽ : αὐ. πέντε, ἱπᾶρ. ἔρθιθῃηο. 

Βα. Ναδα]8 Ὀοίογθ οχρ]οδῖνοβ δηὰ 8η86]) »;Ὡ τοπιαϊποὰ πηνστὶ θη ἴῃ 
Ο.Ροσβ. 6. ᾧ. Καδιῦῖψνα ἴοτ Καρεὃ- Καμβύσης, 8. 0]. δαγαξέψ ἴον δαγαμίῳ -Ξξ 
Βκν. δλάγαμίει “ογαπῖ", αἀδαγα ἴον αδαγαη -ΞΞ- δὅΚν. άδδανγαη οσοθδηί. 

δ 198.0. Ῥυΐμι. ἀν. -ηὲ- ἔν, Ἱπᾶρ. -ηῆνς. 8. 8ρ. ἱροῦ. δύ. 

φάμξιε Αγν. ΟἄΡ. 7α», γι. ἀν. Ῥ)απέμ (ὅΚε. σ- ἴον 7- αἴίουυ 

φαλιέ οἷἴο., 8. 451 τοηι.) ἔτ. ἱπᾶρ. ἔφοηνεῖσιι, τί. αοηι- ἱσο . ῬΙΟΌΔΡΟΙΥ 

80 ργΐμ. ΑΥ. -"8- ἔτ -8-. Ἐαηδϑα- ΘΒου] ον (ΒΚτ. 48α-8) ἔτ. 
Ῥαηϊϑα-, ἴπᾶρ. “Ὅηι80- : ΟΟΥΒ. αηι8 (βέ. αμιϑα-). ὅ8ϑ,κῦ. ρθη. 85. 

ἀάῃ 'οὗ ἃ Βουδβθ᾽ -Ξ- ΟἽ. δὲς- ἰῃ δεσπότης (8 204), πάρ. ἔάοι-8. 
5Κτ. ἄσαμ 2. 86. ῥγοί. ἔγοπῃ σαηὶ- ἱπο᾽, ἔν. οτῖρ. Ῥέ- (θη1-8. 

ἴῃ Κ ΠΊΔΉΠΟΥ ἰδ ἸΏΔΥ Ὧδδ ΟΟη]θοίαγοα ὑπαὶ 5 1π {Π6 ὁοτῃ- 

Ὀϊηδίοη ἅπέ ψὰ8 ἀγορροα ἀἰγοδάν ἴῃ ργῖμη. ΑΥ. ἴῃ {Π6 8γ1140]6 

Ὀοΐοτο {μ9 ομίοῦ δοοθηΐ, 6. ρ. ρθη. 8ρ. ψαξ-ώ8 Ὀρβίἀθ 800. 86. 

γάμέταηι, ρατί. οὗ ψά-ηι Ἱ ρος. ὙΠῸ δοοθιΐ μδὰ ἤθγΘ ἃ 8.11} Γ 

ἰβἔυθποθ 88 ἰῃ 8α-ά8 ἔν. ᾿8-}-48 Ὀ66146 β8άπμέ-αηι ἔν. Ἐ8- -ηι(ηι) 

(88. 228. 280), ρατί. οὗ ἀ8-ηιὲ Ἷ ἀπ᾿ (Η ΒΟ πιβηη 1)88 ἰάρ. γ7οο8]- 

βγϑί, 86). 
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8 1909ϑθ. ϑαηδκτιί. 

ϑοπϑπέ - 8884] ὈΘΟΔΠῚΘ Π488]1864 βοπδηΐ Ὀοίοτθ ῥγῖπι. ΑΥ. 

ἐρ᾿γδηΐβ, πὰ {086 Βρθοίδ. Υ ἀοθυθὶοροά ἰῃ 5Κγ. αἀάδαϑ-- π. 'ΠΟΌΪΘ 
ἀορά᾽ ἔν. ῥγῖπι. Αγ. ᾿άαηβα8- : ΑΥ. βιρ61]. ἀφλίδία- ΞΞ- ϑικν. ἀάείδέια-, 

θν, δῆνος ὙΘθο] αὐ οπ, σουπθο]᾽ (8 565). 4δια8- ἢ. ᾿Αϊδίγοβθ, πϑϑάᾶ᾽ ἔν. 

μι, Αν. ᾿αῆέλαδ- Αγ. τ ᾿Αἰδέγθββ, [,δἰ. σησονῦ, τὶ. αῇῇ].-. 
ἀγμάϊΙ (Ὀοϑί46 ἀΐμαϊ 116 ζαβύθηβ᾽ ἔγ. ργῖ. ἀν. Ἐαλῤγῃδλάϊέ, τί. 

ἀδεγῇν-,. ἃ Ῥγοβθηΐ ἴογσπι ἴκ ἀχηξώξῥ Βθύθβ, βρ]18᾽ τί. φονί-, 
»ἑάῃ 'οαῖθ βέγαϊσῃέ, ἐγ  πιθ᾽, τί. μοὶ (ορ. 8 221). γαᾳμάψαϊ, ὍΘ 
βιαδίθηθ᾽ ἔγ. ργῖπι. Αγ. ἔγαῃ)ηαψαίἑ : ΑΚ. γοη)αψοίδέ 6 αυϊοῖκθῃ8, 

διαϑέθηβ᾽. 

Βοπι. 1. ΤῊ π888] νον] Ὀοΐῃ πη ΚΚν. δπὰ ἴση. ἰβ σΘΏΘΓΔΙΥ ὁοη- 
ἰἀοτοὰ 68 ργίπι. Αγσ. Βαίΐί ἰδ ᾿β8 ἰπ ἰἰβ89}7 ὙϑῦῪ ἐπργο 8 Ὁ]0 ἐμαὶ ἐπ ᾳ ἴῃ 
δκτ. γᾳλάψαιέ ἀπὰ Αν. »ᾳργα- (δ 200), νοι σαππού ὃ06 ρῥγὶπι. ΑΓ...) ἰδ 

διβέου! Ά}}Υ [0 ὉΘ δοραγαιθα ἔγοπι ἐΐθ ᾳ ἱπ 35Κν. ἀφδίδῥδα-, Αγ. ἀφλίξια- οἷο. 
Τιο φυσϑέϊοη 8 ἀοοϊἀθα ὈΥ {πο δος ὑπαὶ 5κνγ. ἀάη δἀπὰ σαν ( 198) οδῃ 
ΟἿ ὕ6 οχρίδϊηϑά ἔγ. ῥγίπι. ΚΞΚκυ. Ῥώσηϑβ δηὰ δασαηδ (ποὺ ἔγ. "0448 δυὰ 
3.648). ΤῊΘ ἀτορρίπηρ οὗὁὨ ἐμὸ 8 ἰπ ἀά, σαν τὰ βρϑοΐδ!]ν 5Κτ., δπὰ οἱάὰθσ 
ἰδβαὴ (9 ἢγβέ δρρϑάγδῃηοθ οὗ παβδ!βοὰ γόνθὶβ, 8. ὃ 647, 7. ΕὍτΒ Π1Θ 

Ρἰξάηιὶ ἜΒΟΥ Ὀτυΐδο᾽, -δὲ -αδὲ Θηάϊηρβ οἵ ἔπθ ποῖα. 860. }]. (ἡαοξξί, ἄναδῆ 
ὡδῃποῖ, ΟΥ̓ ἑαϊκίηρ ἱπίο οοπβίἀογαύϊου (ἢ 9 οἴδηρο οὗ 8 ἰο ὅ ἰπ ἐπ0 ρῥσίπι. 

Ατ, ροτίοα, Ὀ6 οΘομπβίἀογθα 88 ἃ ῃχγοοῦ ἐπαὺ "' 8, δἰγοδὰγ αὖ {Π18 ροσχίοά, 
δὐδοτυοὰ ἴπ ἐμ ργϑοθάϊηρ νον6] (οΡ. ὃ 556, 1). 

ἢ ὈΘΟΒΠΙΘ ἢ αἴΐογ 7, οσ. ψαῳ)ῆά-8 'σθῃθγαίοπ) : 6Ὑ. ἀγνό-ς ΒΟ] γ᾽, 

πὰρ, Ἐϊαζ-πο-8. ψαοθά ᾿ἀθβῖγο, Ὀϑρρίηρ᾽, ἃ 510. ΠΟῪ [ον θη 

ἰο ψἄάσαξἑ “6 ἀρβίγθϑ, θθρ8. 

ΤῊΘ βδ1η6 πᾶ88] Ὀθοϑηιθ ΘΘΓΘΌΤΑΙΪ Π888] (4) ἰθὺ ἐπ 6 60 Γ6- 

γα! βουμάθ 7γ, γ, ὅ. γηη-επάτηνδ Ἵ Ὀταΐβθ, Ὀθαὲ ἰπ ρίθοθβ᾽ : ΟἿ. 

μάρ-να-μαε Ἱ βρμ, [πᾶρ. ἔἘνιγ-πά-ηι, ἐἀγὅμά-5 Ὁ] αοἸκ᾽ : ῬγαΒ8. 
ἤίγϑπα- ΟἹ Βα]ρ. ἀγτηϊ ὍΙΔοΚ᾽, παρ. ἤηγ8ηο-58. ΤῊ 8. δβϑι πη] δέοι 

ΟΟΟΌΓΓΟΑ 4180, ὉΠΑΘΓ οθτίαϊη ΟΟΠαἰοη8 (ὙΥ Εἰΐπου ὅ51κγ. Οὐδηπι. 
ὃ 189 81), ψβθηὴ {πὸ ἔνο βουπᾶὰβ ὙΘΙΘ 010 ΜΙΔΘΙΥ βοραγαίθα 

6. δ. Ρατγί, τηϊά. δλάγα-τιᾶμα-8. : αὐ. φερό-μενο-ς. [Ι͂π {18 ο886 

86 ἕοησιθ, πο μδὰ θη Ὀγουρμὲ ἰπίο {Π6 ΘαγΘΌγα] ροβι 0 η 

ὉΥ 7, τ, δ), τοίαἰ πᾶ 8 ροβιἐϊοπ απὸ] [η6 ργοάἀποίίομ οὗ {Π6 884], 

[114] 72, Ὀθοδθ ὁγ. γι Ἐρθακ᾽ : Ανυν. τηρῶν. Ομ. αν. 
βροτο-ς ἔτ, ἔμροτό-ς οἷο. ὃ 204. ΕΓ Θθχορρίϊοηβ Κὸ τη ψάϊδ 



168 [πάρ. τι, ἢ, ἢ, Ὁ 'π Αὐγβϑη. ἃ 199 -- 900. 

Ὡαρογίδιγ᾽ ορ. Οβι ποῦ Μοῦρη. ὕπὶ. ΤΥ ὅδ. -ηιδἰ- ἔγοπι -» εἶν ἴῃ 

σηηδία-8 Ὀσβὶὰθ 0]46. ανεϊώ-8 ΒΟῸΣ, ϑουγπθββθ᾽ : ΟΡ. [μαὐ. απιᾶγι-8. 
θη. 2. ἴδ {86 ομδηρθ οὗ ἡὴῷ [0 μΜῸ Βρϑοίϑδ!ν βΚγ.ῦ Τηὸ ᾳυσϑίϊοι 

τεσδί Ὀ6 ταὶβϑά οὐ δοοουπὲ οὗ (6 1. ἀυ. πιϊὰ. Ἰηὐυποί. σάησαλὲ, ραγί. ροτγί. δοῖ. 
)αραποάῃ ἴγοτα σαπι- 'ξο᾽, γαμιυά- ᾿ἀ61} αὐ} ὕγομι γαρε- Ἴο Ὁ0 ἀο! σμιοά᾽. 
ΤῊῈ6 Ῥγοοϑθδβ ταὶ ουὐθπίυδ!ν πᾶνγθ (0 6 τοΐογγϑὰ ἰὸ ῥγὶπι. Αὐγδῃ -- 

ΘΟΥΡΟΒΡΟΠ αἰ  ΘΧΘΙΡ]68 ἔγοπι ᾿γαπΐαη πᾶγθ ποὶ Ὀθθη μαηἀοὰ ἀονῃ ἰο υβ ---, 
διὰ δἰποθ ἱπᾶρ. ἡ. ἰ8 ἔθ Ὀδ818 οὗ ἐπ ὈΥΠΙΒ ἰπ αὐοδίϊου (8 225), τ ταδὶ 

(γον δος Ἡποὲποῦ (μ6 ἀθπία] δνιϊου]δέϊοη 88 ποὶ δἰγοδαν ἴῃ οχίβίθῃμοθ 
Ὀθίοτο ἐΐο ΘΟ Βοηδηΐαὶ η888] ΔΓΟΒῸ ἔγοπι ἥν. 

8 8400. γδηΐδῃ. 

ϑοπδηΐ -ἰ- 88881] ὈΘΟΘΙΠΘ Π888] 1808 δοηδηΐ Ὀδίογθ ρτὶπι. Α΄. 

ϑρ γα β δηα {Π080 ὙΓ1ΟἿ ὙΧΟΓΘ ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἀονυνθ]ορϑᾶ ἱπ Ιγϑῃ. (88 478. 

418). ὁ ᾶνθ δΙγοδαυ πηθηϊοποθᾶ αν. ἀφλέβδέα- δηᾶ ᾳζῦ ἴῃ 8 199. 

Οἰδθὺ ϑχϑιρὶθθ: ἂν. ηπαῤγα- 'δαυίῃρ᾽ : ὑγίπι. ἀν. δπὰ 5κτν. πμπόη- 

ἐγα-; ᾳχηᾶ- Ὑαΐπδ᾽ : ΒΕν. αοχμάψαϊῥ Ὧθ οἰΐηρθ ἰο βοιιο ἱπρ᾽ : 
ἰᾳέψὰ ᾿διγοηρσον ἔτ. ῥτία. Αὐ. Ἠαβοψᾶβ, οομραν. ἰὸ ἐαποίξέα- 
δἰγοημοδί. Οὐμποογηϊηρ ἐμθ ἰἐγθαϊμηθηξ οὗ 7. -ἰ- πὶ Ὀοΐογο βρίγϑῃΐβ 
Ι ΤΏΔΥ τοῖον ἐπ0 τϑϑᾶον ἰὸ Βα οϊοιδοθ Ἠδηαρ. ρΡρ. 14. 21. 

Ιξ ἰδ ἃ πο 0 οοπ)θοίατο ἐπὶ ἃ πϑβ8]} 1986 Ὑ00}0 ] Ψὰ8 480 

ΒΡΟΚΘῺ ἰπ ἐπθθ86 οὔϑοθ ἰθ ΟΡοῖβ. 16 Ὑὺυιξθῃ ἰδηρσυδρο γγ͵88 

Ὠοὲ ἴῃ ἃ Ῥοβιξϊοη ἰ0 γοργοϑϑηὶξ Π858]}15864 ὑοῦ 618 ἃ8 δβιιοῖ. 

Βοα. 6 δύο δϑϑὴ ἰὼ ὃ 199, τοῖβ. 1. ἩΔῪ ἰδὸ ᾳ ἴῃ ἀφᾳλίέδία οἷς. 
ἐδ ἰοὸ ὕὉὈ0 τοκαγαθὰ δδ ἃ βρϑοὶδὶ ἴγδῃ. διπὰ ποῖ ὁ ῥτῖτα. Ασ. ἀϑυθίορπιοηὶ. Οὐπι- 
ῬδΙῸ δἰδὸ ἀν. ῥδνᾳ  ἄα- βαιϊδβοὰ" - ρὑεγῖπα. Ασ. 8κνυ. τἰγιωρίδά- (8 415) 1} 
γα ὶε ψεῖ ἰαΐ. δεἰσῖρο, εἰσὶρ οδ᾽ -- μεῖνε. Ασὐ. ἔηγνάλίας (ρτοδ. αν. "ναν΄- 
ξοαδῶ} ἰὰ ὈΟΙᾺ ἰδεοίδηοοβ γᾷ ἰβ [860 γοργοθοηϊδῦνυο οὗ σ. 

Ἂν. ν δθοίογο μαϊδαίδ]ὶ οσυρίοβινοϑ ---ὀ ϑκτ. ῥγίπι. ἴγαῃ. ἢ. 

μάν Ὧγο᾽ : δὅκτ. ρῥυίπι. Αὑ. ρέδβεοα. γεν)αψεϊὲ Ἴθ ιαβίοιδ᾽ : 
ρα. τ. ἔγοῦ )λυψαί (κυ. τῳ ύς, ξ. 199). Ορ. Αν. -ς- Ξξ 

κυ. -ἐος, 6. α. νμενῖς οὐ --  ὅκυ. μἐνὰξ οὐ (ὅτ. μένος τε) 'δηὰ 

πυϊοὰ᾽͵ 8 556, 3. 
“ Ὀείδθ Ῥδιδιδὶ ϑοὰ ἴῃ νυ. Ὀοίοτο ψΨ δπὰ ἡ 8. ΤὮ πιοὰὶ- 

Βοδῦυδ δ Βυπενεῦ ΟἿΪΥ οχδιδιτοὰ ἴῃ ἃ ίεπ Ν}αηι αἦνγψα-: ὅ5Κτ. 

φηψ- ΟΟΙΡεῦα. ανρε- Ὁ, ὙΟΥΌΔΙ μεεᾶσ ἢ : ὅΚτ. κἐ- 
᾿ἀυπι. 

ῬΑ. [γϑ. δ Ὰ) -ἰἰὰν, -ἶνο Βοολτοθ ἰὼ ἂν. -ἃ, στιξοι -Ὃ δὰ 

τι. ἃ μὲ. Δ} ἔα χὐνκιθ, ἀσρι) : Κτ. ρει. ΑΥ. 



ἃ 200-- 203. πᾶν. ν ν, Ἀ, Ὁ ἴῃ Αγηὶ. δηά Οτ. 169 

ὑλάγαπ Ἰογαπὶ᾽, ρῥγῖμῃ. ἢ. ὀλεγᾶμέ. δα. ῥισᾳ (ῥιτᾳηι) : ὅτ. ῥγῖπι. 

Αγ, ἑράμε ΟἹῬουβ. ῥωσᾶνε ἴμβοθ. ϑρ6 ρα πΚκὸ γσαπ-ῦ Ὀδ6β1 46 

"γρᾶηῃ-ὃ (ποιὰ. Ρ]. οὗἩ “γραπ-- τὰ. δου), ἄφηια Ὀθδιάθ ἀάπνεα ᾿ογθα- 

ἰυγο᾿ (ΞΞ- ὅν. ἀλάμια ᾿οθοοί, βέθβά, ρ'δςθ.), ὙΠΟΓΟ ᾳ 15 ΠΚονῖδα (0 

6 Γοβ 88 , βίον ἐμαὶ -ᾧπ, -ῷᾷια ποτο ἐμ Ῥγουοῦδ βίαρθθ. Οὐ. 

Βαυβοϊοδα Ηδπάρ. δδ 14. 78, 4. 79, 8. 

ΑΓΙΘὨΐἾ ΔΗ. 

ὃ 201. »πὲ Ἰοδί᾽ : 5ΞΚν. μά αν. μή. αἀγημιζη, σοι. αγιπκαη, 

ἰθον, Ὀον᾽ : 1.88. αγηι-8, αοἰἢ. σνηι8. 

"ἰδὲ 'δοαῖ: Σ᾿ηϑίϊ-ηι Ἱ εἰ : ΒΚν. ητᾷά- 8 ρίδοο οὗ γτοβὲ᾽, [ αἱ. 
πἴάμ-β., ΟΗΟΘ. πεβὲ ᾿πϑϑῦ, [πᾶρ. Ἐηέ-χζά-ο- ἴτοπυ ἔἘμὲ-86- ᾿ἷΐ 

ἀοπη. πῆρ ᾿ἀδυρμίοτ-ἰη-Ἰαντ΄, : ΒΚτ. δά ΟΗΘ. 8δημνγ ΟΒυ ρα. 

δηήονα οἰο. ἔμηπ Ὁ]θορ᾽ ἔγ. Ἐζμοη, ἔζμρη (ἴ- ἔτ. 8δι.-, 8 162): 
δΚτ. βευάρηα-8 Τιαἰ. 8οηῆμ-δ. αὔ.ηκηι Ἵ ἰακο᾽ : ατ. ἄρ-νυ-μαι. 

αη)ιΐ (απομλ)ὴ Ἰδυτον᾽ : 5Κτ. αἠώ-ᾧ οέο., τὲ. αἢδὴ-. δῖηρ 
Ὥγνο᾽ : ΒΚυ. ράβοα οἷο.) [ηρ. ἔροθφο. Οὑ. 8 196. 

δ. 202. ΤΙ ομδηρο οὗ || ἴο τ (μ). απμη (σοη. απμαη) 

πᾶπιο ἔτ, Γαηῦαη, "αππαη (οΡ. 8 282). 7π (σθῃ. 764) ὅπου 

ἴ. Ἐ)ίση : 8.κν, λόηια"-) αΥ. χεῖμα χειμών. 8606 ΗΒΟΒΙ πη 

ἄγῃ. 8.. 1 Τῦ. 

ἢ, Διὰ ἢ Αἰβαρρθασοα Ὀθίοσθ 8. “|8) 5θη. ἴϑοψ, 8Πμου]ά στ : 

(ἰοέμ. σ»,8 τη.., ὅ5Κγ, 48α-8, Ἰὐιηῦγ. οὁη86 Ἵπ ὑπηθτο. "18, 561. 

πιδοῦ, ᾿θ6βιν" : ἀοἱ. ηεὐηζα- ᾿., ΟΟΒαΙρ. πιφ80ο. αηιβ, σ6ῃ. αηίδου, 

Ἱποηίμ᾽ : 1[.8[. »"8η8--8, ΟΟἿτ. βοπ. ηηῖ5 (ρει, Κοὶέ. 8ὲ. Ὥμδη8-). 
Ασα. Ρ]. ὁγὶβ Ἔγοβ. : σοί. ῥγίσπβ, ατ. Πόγ. τρῖς ἔν. ἔτρι-νς; 60ῃ- 

σΟΓπρ ὑπ6 1Π1014] ο]θιηθηΐ οὗ 6γ18 8. 8 268. Αοα. Ρ]. Ζ ηιαγα8 

Ῥοπιϊμοδ᾽ ἔγ. ἔηῃίο- "8 : ορ. οί. υμξα-η8 ἽἼαροβ,, τ. Οτοί. 
νόμο-νς ἼΘρ68᾽. 

ΕἾΠ8] ροδβέγοοδο - ἀϊδαρρθαγθᾶ. ζΣ φιαγὰ ᾿μοιηϊηθμ" : 51κν. 

μγίάτηι, 1,αἰ. ἐφμο-ηι, ατ. βροτό-ν. Ον. ὶ 681, 2. 

Θτθοῖ. 

8 205. μὲ ἱμιθ᾽ : Οοὐμ. ηεὐολ, 85Κν. τιάηι, Τιαῖ. τδ. ἡμι- 

ΑΓ: 5Κν. βἄηό-, 1,αἱ. 8δηιὴ-. ἄκμων ΔΆΥ : Β.κν. ἀξηναρ- 'δίοῃθ, 
ἰδυπάογθο!. ἀμφί 'ἀρουΐ : [,6[. αηιδ-. 



1τοὸ ἔπε. τ᾿ ν ὅς ν ἴὰ ὕτεοξ. ξ 9Φ0η3-- 9904. 

νέφος ᾿εἰουδ : ὅτ. κὐὐλαε ᾿εἰσαά, δἰπιοερβοεο᾽, Ο Βυϊρ. πεδο 

᾿διτιοερβοτο εἰτ᾽. πόσνια Ἐπιδίσοβε : ὅκσ. ράΐνὲ. Ποῦ. φέροντι 

(Αα. φέρουσι) δος θοδε : ὅξσ. δάγαπῇ. 

ἐνεγκεῖν ἴὯο Ὀτιηρ : ὅκτ. μέ. ἀμνάδα. ὄγκο-ς ἜοΟΚ᾽ : θκτ. αοζά-. 

πέντε Ἅτε᾽ : 5κτ. μάδεα: πέμπστο-ς ΠΕ : [Δξϊ. ρεϊζία-8. 

ει, Το κχυίζετλὶ πδεδὶ πδῈ, δὲ ἴἴ' βοοῦκβ, ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΥ γΓοργοδοηξοα 

ἴα Ὁτιδρ ὃν ν. Τδαι ἱπεςερ. 6. σ. ἔεκυρα, ἔνγε:. Ἐ8πμὲ τορτγοκοηΐβεϊοθι οὗ 

᾿ ὃγ γ ἄγει πεδὰς "Ἢ ἀρρεδγδησς, δες 136 φὶβ Φη, 9πὸὶ (στιγνό-ς, ἀγμό.-᾿) 
μοὰ δοοοῦβα Ὁ (8 499). 

8 8204 Ργίπι. ατοοῖκ ἐπ δηροα. 

-ψτ- ἴτοπι -ιπέ-. γέντο δα ρταβροά᾽ ἰο ἐγ-γεμὸς " συλλαβή 

Ηρεγοῖ. ἄν-τλο-ν ὍΠΡΕε -τδίοσ᾽, ἰὸ ἀμάω Ἱ σαίμποῦ ἰπη΄. ῬΓΟΌΘΔΌΪ 
αἷδο -ν- ἔτοπι -ε8. ἔνς (Ὁτεῖ., ἐδπόποο Αἰέ. εἷς) ἔν. ἔβοθδτϑ : οΡ. 

μῶνυξ ἔτ. ἔσμ-ωνυξ͵ ὁμ-ό-ς,͵ 1,41. 5ἐν-εἰ. 

“γ»ι- ἴτοῦι -μεῖ. χοινό-ς ὉΟΠΟἢ [Γ. ἤχονίο-ς ἤχομ-ο-ς : [,αἱ. 

απ. Ορ. βαίνω Ἱ γρο᾽ ἔν. ἤβανίω, πὰρ. ἔφῃκ-ιό : 1,.αἱ. οεπδ. Οχ 

86 ἐτοροηίποβῖβ 8. ὃ8 131. 639. 

-᾿αβρ-, -μβλ-, -νδρ- ἔτ. τμρ-, -μλ-, -τνρ-. Το 1π|Π8] π858] 

ἀϊδαρροατοὰ σι ἐπ ἀουθϊοριμθπὲ οἵ {6 δχρίοαῖνθ. αἀ-μβροτο-ς 

Ἱπηογί8]}᾽, βροτό-ς ᾿τπογέα!} 1); ἤμροτό-ς Ἧ8 ἃ οοῃίδπιϊπδίοη ἔοστη 

οὗ μορτό-ς δεγοι. (δκν. ηιάγία-8, Τηὰρ. ᾿νιόγίο- 8) δὰ ἥμρατο-ς 

(δεν. "ηγέά-8), πὰ μορτό-ς ἰἰΒ6 1 νγὰβ 4180 δ ἢ} ἃ ἔόογπὶ Ὑ1} τοραγὰ 

ἰο ἰΐα δοοοπί. μέμβλωκα, βλώσχω (Ἷ οοπιθ} Ὑψ{ἢ ἤμλω- -Ξ- οτῖρ. 

“"ἢ.- (8. 806), δοτ. ἔμολο-ν. βλίττω Ἵ οὐ οαὐ 6 σοῦ οὗ Ὀ6θβ᾽ 
[ο μέλι μέλιτος Ἰοπογ᾽. ἀνδρ-ὅς -ὧν (ποπι. ἀνήρ Ἰπδη}}, δρ-ωνψ " 

ἄνθρωπος Ἠρσγοϊι., δρο-τῆτα 800. “ιδπμοοά᾽ (8 σψῖ ΟἸΘ τε 

ΡΓΙΟΌΔΟΙΥ ἰο Ὁ6 τορδὰ ἴογ ἀνδροτῆτα ἱπ Ἠοπι. 11 8571, Χ 868): 

ὁΡ. 5Κν. ηγ.εαδίιέ- ᾿πυμηδη- οπο᾽. 
«λν- Ὀθοδπθ -λλβ. ὙὝΠΘα {πὸ ρῥγοοθάϊηρ Υ ΟὟ Ὁ] ψὰ8 βδοτέ, 

80 6816 οομηρθηβαίίοι ᾿οηρίποηϊηρ ἰοοὶς ρΡΙδοθ ἰδίαν (ΟΡ. ὃ 618). 

Ῥεΐμ. α΄. "γἴολνεται (ρτῖπι. ἢ. ᾿αἰ-πόέ-ἰαὶ, 8. 806) θοοδπιο 1680. βόλ- 

λεται, Αἰί, βούλεται ἀπά ργῖπι. α΄. ἔγΐελνεται (ργῖμι. ἢ. ᾿αόϊ-δ- ξα) 

ΤΠοθ8. βέλλετει (οοποθγηΐπρ β- ΟΡ. 8 428 τοηι.) θοὸν. δήλεται, οοΣ. 

1) ἄτβροτο-ς Ὀθδίάθ ἄ-μβροτο-ς 88 ἃ ΠΟῪ [ΟΥπιδίϊοη ἔγοτα βροτόςς. ΟὉ. 

Ργᾶκτ. α-γίμα- ἱβΌ 1088᾽ 86. ἃ Ἰαίογ οοπιρουπὰ Ὀθβίὰθ αῃ-ἰγέμα- τ ΒΚ χ, 
απ γηα-. 



11| ΜΗ Ιμνάγ. σι, π, Ν, νυ) ἰὰ ὕτοοῖ. 

δείρμ, ἀείλεται 'Β6 πῖδίιθϑ,, τί. φεῖ-. Ηοπι. οὐλο-- στίβρ, Βοθογ᾽ 

ἔπ. ἡβοῦνοςς, μη, [. ̓ μἶπο-: ϑικν. ἃγνὰ τ. "μἶσπα (ξξ 151. 161. 300). 
[ϑ. ἀπεέλλω Ῥοτ. δήλω Ἠοπι. εἴλω Ἱ ργϑβδ ἐϊσ εὐ ἔγ. ᾿βελινω. 

ἰδίοτ, δαξ αἰϑο ργοῦα Ὀ]7 Αἰγοϑάν ργῖπι. ασ., ψγᾶϑ (ἢ) 6 αϑβὶ πα! δ ΐοη 

οἱ “ἦν. ἰο -ἀλ- ἰπ ὅλλῦμε Ἵ ἀοοέτογ᾽ ἔτ. "ὀλ-νῦ-με; ἐλλό-ς 'ὰ γουῃρ 

ἀρο᾿ (τ, δέλενοςς, ορ. ἐλα-φο-ς ἔτ. ᾿εἰῃ-δδλο-8, ἅτ. ὀϊν-ἶ-8 τὰ. 
δίαρ᾽, Ὁ. Βα]ρ. 7οἰε»-ἵ, σοι. )εἰεν-Ἔ, 'δέαρ᾽ : ὠλλόν᾽ τὴν τοῦ βραχίονος 

ταμπην (Ηοαγ86}.) ἔγ. "ὠλ-νονν, ἰο ὠλήν -ἕνος (60. {80 δυΐθοῦ 
ἤγρα. ὕπέὲ Π 113). 

Βοπι, 1. Τί, δ τὸ οοη)οείατο, ἐδ -λ).- ἰπ 6 ἰἴγθθ δδὲ πδπιοά 
πογίβ πὰδ {ἰκοσίθα αἰγοδάυν ρῥγίην. Οτοοῖς, ἐμ -22- ἴπ βολλομαι οδ., Ὀθίογθ 
εὐδροπβαζου σι οτιῖρ᾽ ἐοοῖκ ρίδοο, 88 ργοπουποθά βοπιθνμαὲ ἀἰ Θγ θη Υ 
ἴσαι ἰδὲ ἴῃ ὄξζῦμε οἷς. ΤῊΘ ἴογπιβ πίλνγαμαι (0 πέλας) Δηὰ πι2ό-ν " φαιόν 

Ἠαγεῖν, (ἐ0 πεδός, τεελιο:) δῦ δύθ ΟΠΪΥ ΘΟπιο ἱπίο οχίβίθηοο δέξου ἐπ ᾿ἰδῦν, 
νβεγεὺγ "δζυῦμε Ὀοοῶπιθ ὄλλῦμι, δὰ οοαδβοὰ ἰο ορογαίϑ. 

» ἀϊδαρροαγθὰ Ὀοίοσα σ ὁ δοπβοημδηΐ σι πουξ ᾿δοΙροπβδίίοη 
ἰειρίποηϊηρ᾽, χεστό-ς Ῥίοτοοά, οιηὐτγοϊἀογοά᾽ ἔγ. ἔχενστο-ς, ἴο 

χέγτέω. δὲς- ἴῃ δεσ-πότης τ. δενς, πᾶσ. "άθηνδ ᾿οἵ ἃ Βοιυδο᾽: 

δέν, ἀάπ. 8. 0]. ππρογ. πιά. φερόσθων ἔν. “φερονσθων. ᾿Αθήναζε 

Ἰοναγάβ Αἰμοηβ ἔτ. ἢ θανᾶν:-δε. δικασπόλο-ς Ἰαν-ἰνοι,, ἔν. 

ἰάχανς-πολος, δ. ἱττοροϊα οοηρουπᾶ ΜΠ 806. Ρ].; {Π|͵πουγῖθθ 

μογοστόχος ὉΒαΒΙπρ ρδϊπδ᾽ ἔγ. ἤμογονς-τόχος. Ηργθ Ὀθ]οηρ 80 

(ἢθ γαγίοιιβ ἀϊα] οί] ἔογπιϑ οὗ (86 806. Ρ]. οὗ -ο- ἀπά -ἄ- θέα πι8, 
ἃ8 τός, θεός, τἄς καλᾶς (Ὀφδάα τόνς τάνς, τούς τἄς) δηὰ ἐς ἔτοπι 

ἐγς Ἰπΐο᾽, ὙΒΙΟῊ ἄγοϑ δϑίοτο ἰηἰ618] ΘΟ βοπδπίθ: ἐΠ6 ΓΟ ῸΪΑΡ [ΟΥ̓ ΠῚ8 
ΝΟ τὸς παῖδας Ὀρδβῖ46 τὸνς (τοις) ἀνδρας, ἐς τοῦτο ὈοθΙά6 ἐνς 

(εἰς) αὐτό. [1,ἈΒΟΪΥ πτίσσω Ἱ ρουῃά ἔν. ἔπτινσ-ω : 1,αἱ. ρμζηϑίῦ, 

ἀπὰ ἩἨροπι. νέσσομαι 1 οοπηθ᾽ ἔτ. ἥνι-υσ-ίο-μαι (τθάυρ]. ΡΓ68.), 

δοαάθ νέομαι ἔν. ἤνεσ-ο-μαι, οΡ. νόσ-το-ς, τί, π08- (8 ὅθ8, 4). 

Εοπ. 2. ὝΕΟτΟ ἴῃ ἐπ οουγδο οὗ ἐπ ἱπάϊνἀυδὶ ἀϊ4]οοΐβ γα 6018. 
ἐδ ἰπίο οχίθέθηοθ δρϑῖπ, ἐμοθο ἀϊδ᾽θοίβ, ἴῃ Ὑ1|16}} ν ἀϊθαρροαγοὰ Ὀϑίογθ 
’ ΤΠ οπιροπβαίίου ᾿Ἰοπριποπίηρ᾽ (ορ. 88 205. 618), Βιον {πὶ8 Ιοηριποηίηρ. 
ΓΒυβ Αἰέ. ἔσσεεισμαι ἔσπειστο (ἴγοτη σπένδω Ἵ ἀθ4] ουἱ ν88 ἃ ποὺ [ογπιδίϊοη 
οσ ἔστιεισα (τοί. 5.}}} ἔσπενσα) 84 σπείσω ; ἴοπ. πεῖσμα Τορο᾽ ἔν. δπεν(θ)-σμα;, 

ι δον ἔοτταδβέϊοη ἴοῸΥ ῥγίπ, αν. ἔπενθ- μὰ (οΡ. [μδὲ. οὔοπα ηιομέιτηῖ), ἰϊκὁ0 

ὥσμα ἴοτ οἱάδυ ζώμα Θἰ6. 

-γαι ὈΘΟΒπῚ6 -». Δ00. 88. τόν ὋΠο᾽ : ΞΚτν, ἑά-, Τιαἱ, ἐ8- ἐμ τη; 

'ν 8|οῃ᾽ : ὁΡ. ὅν. ἀνί-ηι. θη. μ]. ἵππων 'δαυογυπι᾽ : ΟΡ. 5ΞΚΓ. 



1192 ἵπάσ. νι, ", ΑἍ, »5 ἴη Οτϑοκ. 

γοά. ἀξοάνε 'ἀθογυπι,, 1,δὲ. σίγων. 1. 86. ᾿πηρῇ. ἔφερον Ἵ φαγὶ ο: ϑκν. ἀδλαγα-ι. ἕν ᾿παπι᾿ ἔτ. ἤξερε - ΦΟΠΟΘγΐηρ ἕν: ἴῃ ἐπ 8 ὃ, ΟΡ. Ρ. 110. χθών ᾿'δατί δ᾽, χιών ῬΠΟ ἔτ. ἔχθωμ, ἤχιωμε: 6Ρ. χθαμ- αλὸ-ς, ὅκν. ζξάνι- ἀπὰ 1,Δὲ, λίοιν-ὀ Οἵ. ϑύς- χίμο-ς. ΤῊδ ν ἴῃ ἕν (πὰ ἕν;)}, χθών, χιών νταᾶβ ἐγαπβίοτσοά ἐο ἐπα ΟΥΘΡ δαϑθβ αἶθο: ἕν-ος, χθον-ος, χιον-ας ἴοτ ἔῃ6 ΓΟΡΪαν ἔοττβ ἐἕμετος, ἤζθομ-ος,, χιομο-ς. Οὐποογηΐηρ᾽ ῥγοξμοδῖβ Ὀθίοσο ἰπϊεϊαὶ ΠΆΒΆΪ8Β 85 ἴῃ ἀμέλγω Ἱ αἰ κ᾽ ν 1}. πιόίξιε 8. 8 626. 

8 206. Ιπάϊν! ἀμ] ἀϊ 4] Θοἐἶ 8] ΡΘου] αν 168. ΤῊ ὈΠΙΪΌΓτη Οτηϊδεῖοῃ ἴῃ ΤΙΣ Πρ οὗ ἐῆθ Ὡ5454] Ὀοέογο δοη- ϑοπϑηΐβ ἴῃ ΟΥ̓ΡΓ. δπᾶ Ῥϑρῃνῖ., ῬΘΥΙΩ 8 ἐπ 6 δοποϊυβίομ ἐδπαὲ ἃ [858] Οὐ Ο] ΜὯ8 ΘρΟθη ἰῃ ἐδοθο ἀϊα] οί. Ογρε. ο-ζα-ἴο-56 -- Ὄ(γ)κα(ν)τος, α-ἐὶ -- ἀ(ν)τί, »6-ρμρα-ηδ-γο-" --- πε(μ)φαμέρων - ἐπ αἶδβο ἐο-ζο-γ0- 6 ---- τρ(γ) χῶρον, πα-ο0-ἰο-ἐρ --- ναθ(ν») τό(ν)δε οἷο. (δ θ58, 8). ῬΑπρΡΗ. πέδε --- Αἰξ, πέντε (8 487). 
Ργῖπι. ΟὟ. -πρι- Ὀθοδιηθ -ππ- ἰῇ 1μ680., 

1,680. ὄὅππατα ρ)]., Ησοῃι, οἷο. ὄμμα ᾿δγο᾽, 
Τ1,ο6Ὁ. ἄλιππα Ὀοβίᾷο Αἰ. ἄλειμμα 'δαϊνγο᾽, ἐο λέποα ἀλείφω. 

ν᾽ ΟἿΪΥ γϑιμαϊποὰ ἴῃ Οτοϑὲ. διὰ Αγρῖνθ Βοέοσθ -ς- δὰ ἐμ 
γ οἰ 661688 -σ- ὙΠΟ ΔΓΟΒ6 ἔγοχῃ διββὶ πν]] δ ϊθῃ (85 489. 490). τό-νς ἙΝ: Θοίμ. ῥα-"5, ᾿πᾶρ΄. ᾿ίοτη8. θέν. ἔν. θεντ-ς, ρατί. ἐο θεῖναι Ἴο ὈΪδοθ᾽ πρέπονσα ἔτ. ἔπρεποντ-ία. ἔρτῃ, ἕο πρέπων ἹὉΘοοιηΐηρ;, διε ηρ᾽. ἔσπενσα ἔν. ᾿έσπεντσα, δοῖ. οὗ σπένδω Ἱ ΡΟᾺΡ οὐ. πρέπονσι ἔτ. 
ἤπρεποντ-όι ἴοο. Ρ]. ἰο πρέπων. μηνσί ἴτ. ἥμηνό-σι ἾἸοο. ΡΙ. ἰο ὅ6ῃ. 86. [ω:080. μῆννεος ὉΓ ἃ πιοπίμ᾽, ἘΠΕ ΒοΙα ν ἀἰβαρροαγϑᾶ, 
βἰποθ ἴῃ τηοβὲ αἰα]θοίβ 1ἢ Ὀθοδὴθ ὑὰ ἢ ἐἢ6 ῬΓΘΟΘα Ωρ γονγοὶ 
ἃ Ἰοῃρ πᾶ88] Ὑ0}Χ8] (1. 6. βιιοτί νον. -  ν' Ὀθοδπηθ Ιοησ' πᾶ88] 
γ06}) ἀπά (μθὴ {160 Ππ888] ϑουῃᾶ ἀϊβαρροατθὰ, ργ, τως, 
πρέπωσα, θής, ἧς (ἕνς); Ιοπ. Αἰΐ. τούς, πρέπουσα, θείς, εἷς; Ὅον. 
Αἰξ. μησί, τἄς (τάνς), πᾶσα (πάνσα); Αἰὲ. 8. Ρ]. ἄγουσι, ἄγωσε 
(θον. δμᾶ ργῖπι. ασ. ἄγοντι, ἄγωντι). ἐ-ἀἰρμέμοπρβ ἀγοβθ ἰῃ [,68Ό. - τοίς, πρέποισα, θείς, εἷς, ταίς, παῖσα, ἄχγοισι, ἄγωσι; ᾿δγθ ἐμ 
8- 80 Πα τηυδί πᾶν Ὀθθπ ἔπῸ οἰ ἴδοίοῦ ἴπ ἐῃ9 ροπογβέϊοθηῃ οὗ 
[80 . [πα Β]Θαμ, ἐπα ρα μοΏρβθ δτοβθ ἷἴπ ἐμ ϑηάίηρε -ους, ἤασρ, 
Ρτΐμι, ΕἸ. τονῷ, -ανΖ (ορ. Οϑιβοῦ Ζυν Οἴθβοι, ἃ. Ῥογῖ. 98 6): 
τοίρ, καταξίαιρ, Ὀαΐ διδῶσσα, πᾶσα. 

8. 204-905. 

Θἰθθιν μοῦ -μμ-. 
ἴο ὅπτωπ-α ὅ φομιαι. 



ἢ 206---206. [πάρ. ηι, η, Ὦ, 9 ἴῃ [{4]16. 118 

Βοπι. 1. Τὸ βέαρψο οὗ πδβα) βαίϊοη οὗὐ (86 γὙοῦθ] ὙΔο ργοοθάθα 

ομξγθ 1ἴο88 οὗ »ν ἰβ βου δρ8 τοργοϑοηίθα Ὁ ἐμ Ογοίδη δπὰ Αὐχίνθ οὗ {δ 

Μιείοτίοαὶ ροτῖοά. ΕΣ γἷἮὸ 8΄τ0 ᾿υδιϊ θὰ ἴῃ Βαρροδίηρ ἐμαὶ ἐβθ ργοπυποίαεοη 
ἯΔ8 Π468] ὙΟΥ̓ΤΟΪ (η0 ἸΟΠΡΘΥΙ ΥΟΥΘ] Φ Π488]1), αὶ ἐμαῦ (Π6 Βρ61]}ηὴρ ψὶ ν 

ΝᾺ τοί πο ἔγομι δὴ οἱ ον ρουϊοά. Ον. ΕὙθποΣ ἐοη δεν δ, ΤΠ) ΘΗ8ΟΉσ6. 

Βοπι. 2. Ατοδάϊδη Ῥγοδοῦυϑθὰ ἰῃ6 »σ ὙΒΊΟΝ ΔΓΟΒΘ ὈΥ ὑγδηβίἐΐοι οὗ -τιὶ 
ἰθ -αι (θ. 43. Θοπ). κελεύωνσι), Ὀαδ μὰ διοηρβίἀθ 16 6. (. 800. ἢ]. δαρχμώς 
ἀγβοιπιδδ᾽, ΟὈπβθαθποπεϊν ἐπθ δου οὗἩ ἧ [μ0 ἴδτνὺ Μ ΠΟΙ ῥχοάπορα δαρχμάς 
ΔΒ ΑΙΤΟΔΑΥ οχὶϊποὶ δὲ (Π6 ἐ1Π|0 -»σι ΔΓΟΒΘ ἔγοπι -ντὶ ἴπ ἐπὶ8 ἀΐα]θοί. Οὐ. 
ἴῃ Αἰξο ἔπ ὩΘῪ [ὉΤΤῚΒ θέρμανσις, ὕφανσις Θἷο6. ΜΨΈΪΟΙ οΥἰἰπαῖοὰ αὔξου. (ἢ 

ΟΡ] οἰἴοη οὗ ἱδοπιροηβδέίοη ἰθηρεμοπίηρ᾽ (πᾶσα ἔτοπι πάνσα). 

Β6πι. 8. εἰ δπὰ ου, ρΡγοἀυοοά ὈΥ ᾿δοομιροηβαίίοη ᾿ϑηρἐμοηϊη ρ᾽, ΠΟΥ͂ΟΥ 
Τ0Γ0 Οἱρῃίποηρθ. ΤῊῈΘ6 εἰ ἴῃ Ἰοπίο- Αἰτο διὰ Βωοῖ. εἷς θεῖσα 'ἰΒ ΟἾΪΥ 
δτΔΡΉΪΟΔΙΥ Πκὸ ἐπ εὸ ἰπ 1,680. εἷς θεῖσα; [9 ἸαἰξοΥ 8 8 ἀϊρῃίποηρ. ΟὟ. 
80 οἴου Ῥβοποπιθπα οὗ σοπιροπβαίίοη ἰοηρίποπίηρ ἃ 618. 

1{4]16. 

8 206.0 1ιαἱ. τηαφίβ, Ὁπηῦν. τηϑβέστα ἱπδίοσ, Οδο. "παὶβ 
Ἱπαρὶθ : ΘΚτ, ἡπαδάπ παρηῦθ. [μαἱ. δον, ὕπιῦτ. δοριοηιβ. 

ῬΔοπη δἰ δτιθ᾽, Ο86. ἢ ἃ τῇ ἃ 8 ποπὶ. 'ποπιίποβ᾽ : σοίῃ. σία ὩῬοπιο᾽, 

[,4ἱ. ἑογηῦ ἐθγηιθη, ὐταλῦγ. ἑογηιμοηι-ο 'Δαὰ ἰουτηϊπυπι, Οδβο. ἐθ- 

Γθιηηϑύ9 8 ογπιϊπαυθγιηθ : 5Κτ. ἐάγηιαη- ἢ. Ῥοῖπε οὗ ἐδπθ 

ΒΔ 0ΓΉ 014] τοά᾿, α΄. τέρμων ᾿θουπάδγγ᾽ τέρμα 'δοα]. Αο6. 8ρ. ΙΩΌΓ. 
ἰοίαττι, Οβο. ἑουία-ην οἰνιἑαίοτα᾽, 1,.8ὲ. ὀφμα-ηε : 5κν. ἀδρά-ηι 
Θ6π8Π|. 

[,Αἱ. πὸ πὸ, ὕτπηδν. Οβο. πρὶ-» Ὥϑαμθ, πϑύῦθ, ποπ᾿ ; σκν. μά 

ἀοίῃ. "ἡ 0. πὲ ποῦ, [,8ὲ. αδ-ημ-ηι, ὕπαργ. απ Ομβο. 

ἀύπύπη 'ἀοπυπη᾿ : ΞΚν. ἡά-πα-ηι 'σι. 1ιδΐ. οογτη-ῖα, ὕμιν. 

μγ- σα 6-0 ΟΥΠΙΟΘ π᾿ : ΟΡ. ΟἿ. κοριύν-η Ὁγον᾽, 8. γ]. [μ4ἱ. )εγιμνηΐ, 

ὕμωδν. μιγζα-π δὈτιδη, Οβο. Κατα - πίον ἱνοβουπίαν᾽ : 5ΚΥ. 

ὑμάγα-πἰὶ “δτιιη, [μαἱ. πιξη8-1-8, Ὀπιθῦ. ΠΠ ΘΠ 2Π6 ἹΠΘ6ΠηΒ8Θ : ΟἿ. 

[μ80. μηνν- Αἰξ, μην- ἔτ. Ῥηδη.8-. 

[,ἱ. αησῦ ἀφοῦ : ατ. ἄγχω Ἵ ρῥτοθ8 {ριΐ, βίγδηρ]θ᾽, Αν. 

φφραἦν- ᾿Αἀἰδέγϑββ, γί. αἢδ᾿--. [αἱ. φμῖηφμο, ὕιλθν. ρα ρ 6 Ὑ188 

Οδ6. Ραπιρουΐαθ 401π|}}186΄, Οβο. Πομπτιες ᾿Θαυϊποίϊιθ᾽, Ργπι. 
[4]. “χμοοῖμο ἔν. ἕροιοίιιο (8 886) : ΞΚν. ράβοα, Ἰηᾶρ. ᾿ροιθηξ. 

Βοη. Τὸ ργυξίαγαὶ πα84] 18 γοργοβθηϊοα ἴῃ ἐπ [8]. Ἰδηρύυαζοβ ὉΥ͂ 

186 Ἰοϊὲθῦ η. 



» τω πικν "6 8 Ἂς .-- ὯΝ 

ἐ ΨΨΞ 9-τθ τσαῦϊο τπσπσας 

πα. αὶ. -αἴ-. τρ π πὶ τπιδῖὶ σοσα Ἡδοὶς γαχ :- Ἃ) ἔπυΐσ νἱ 

ΟΣ Δεν σις ελσθ πὶ τὸν ἀτσττα. ταὶ Ὑοτῖιμὶ -ρ- αὐ τὰ ἢκὸ 

παπτρτ -ἀἶμἱ- ΦΆΘ -πι- ΤΣ Ὥππ ἀρόταα 1.50 [Ὁ ομὶ 

πὶ ον τα -αῦ- ΠῚ ΟΣ ἔστθθ ΠΓΡΥ τ νῦν πῆαγασ οἱ πω μἐ πε] 

ἰσσ ἴὰς οθσοσὶ στ εύνταια, τας. πἰπσμὲ Ὁτερ. «τ 

η΄. πιπ ἢ ἴᾳς π᾿ σα. ἴα ιὠπημπέν-4 : ὅκτ. 

μυμμτά α σσ. πῖσ μη τ: ᾿ς, υἱ-τΡΉ ΓΝ. : ΒΤ φαξῖά-6, 

γτ. ἧπτν-ς, [αἷσ ἡ ππτὴ 1. τὸ ιν τὰ. ἴκε “πα : [μπ|. 

“5 στα ἀπτσΐ, [πὰ "ὥντυτα. εὐ Ιας μεῖπ-.ὧ 'χαασα. Ὦ ταῦν. 
δ1τα μασι ΠΡ. 18 πᾶσι, ἄἀἰ π. ἕὰς “νωην-έκπε, ἴ τοῦτ. 

ρμηνασ ὑη» διι 5 911 Μη ἴππε. Ὁ, μωθ. Κ᾽ ὉΤΊΒΟΙ 

[τ-. τγποτ Ὑραιὶρ “συ- το. ὁ δεὺς πε γ -ῖς αερέξη- 

ἐσέλα Κ ̓Ἰσυλρηο.. τρῆν» Σ τμ ας { πῆγα ). σηποΐσης {“Μ͵πεὶ}. τρημν-ἀὖ 

4“»»»ρἤΉΗ͵),), ἡηιπι αρμρ; ἴ πιὴσ. Ἀρπΐσε ἱπύτα ἀπ ΟΝ 

Ἱπήπιο, ἔκ. ὅπ αἰττταῖε ὐστΣ. τ.) ἔμις ἀνποτα-α (τ. χαρι-αἱ 

εΓρκιαϊρίβοη χης Αἴτς δὰ ΠΠΠ 143’. Γπἰῦτ. ἐεςεπ- ἀμ 

ἀποήορῖπι. (Ὁ. Δ .ὁ ἔμε. Ρ ἀπτιῖς δοξοὶν ρας αϊνημ!65. δα 

ἤδρυτεες (ἰἈτιλοὶ ἐπα ΚΓ περέϊ9}: 4. ᾿Ἰν κίτ-. 

λην οτρορτι τὸ τ τ ψοτὸ ετραζοὰ τπγυσσῆι ΔΠΔΙΟΡῪ 

ἁτμῆ πε [οτιηλτίορου. Β σ ἔμας οὐορμ σι ἡμμαίϊ, ΡΥ ΟΡΙΦΉ 

ἀἴνον {56 ππτρὶο ἔρτιπθ ἡΜ να, γόχω. ΟΥ̓ ἴοσ οὔσῃ ἅγὸ 4530 

7.ἱ, κυρ μια, Ττρτ. ἐὴμα ᾿οτηρίπϑ᾽ τἐρ. ἐν τ-είννι ᾿ἀοιιηρίαιτ)), 
αἰ. κἄνι-}»-ἰμ-8 πῃ Ἔχογεβερης ν (ἃ 905). 

Βπείμοτ ἕνοπε ἔνε ῥτ θα ]ν 4150 θοαπαρ ἐζνολ-ἶηο ΔΙΓΟΔΑΥ 

πη ὑντίπα, [ἰα]. (1,ἴ. γμομήημο μη μὲ, ταῦτ. μμηημθ)ὴ οἷς. Οὗ. 

αἴ». [υαξ, κἰπιψμῖμ- {τ᾿ ἔχεηι- εἶο- 8, ργτηλερα ἔν. Ἐργτηι(ἢτοερα (δ 688). 

[,αἴ, γμρηη δ ἘΜΗΜ6 ὍῃΔΒ [Ὀτιπθα ἴῃ ἴθ 585Π|6 ΤΏΒΏΠΟΓ 88 

γμωνμίς, 

Απαϊορομπα -ηι8- ΡΤΟΌΔΟΌΪ Ὀοοδπηθ -π8-. Ἕν. ὃ δ08 τρῃ,.. 

ἃ 510. ουὐπορτηίηρμ ἑἐσποῦγαρ, 

8 208, [Ϊ,αἰΐη. 

“ηι7- ὈΘΟΆΠΙΟ -ηὖσ. ημοηπίαηι ἔν. Ἔφμοηῖ- ἴα πηι. (0.-26 6 -8, Π00- 

7ισιψῦ, εοπεῆγῦ ἥδ, ᾿"σοημκῖς. νοηὶ ἔν. "(σγμοην δ, Ιπᾶρ. ἔφηκ-ό, 

ἔγοπι τί, φοι- (8 289). 



8 208. νὰν. ᾿, ». ἃ ἴα ἔπεϊ 11:9 

“Ῥ- 858 5.46 ἴπ -πρί- (ξ 207), -ἀερε-, -σερὶ- : δια.» ἐπε. παν. πὶ, 
α-νρ-. Ορ. ὕπιῦτ. ἐπερὲ ᾿σσερεαε. 

«η- ὈΘΟΔΙΩΟ -ἶ-. οοἶδ-ς ἔτ. “οοἵ- καὶ : [τὰ ξάϊ-α-6-ὁ ᾿σασπιϊδῖ, 

αν, χολων-ὅ-ς ἍΠ]᾽, οτῖρ. 8ὲ. ἔοταν ᾽φο)»"--. μουΐξη «Ὀδαῦδο ρμοϊεπ-ἰα). 

ἀογοὶοροᾶ ἔν. Ῥροίεμ, σοι, ἤροῖν-ος (5οεὲ Ἦ. Νέετες Κ᾽» Ζεένεὰν. 

ΧΧΥΠΙῚ 162) : τ. πάλη ποις προα ἢ σε ᾿θσασ. ρωΐε- 'τοῦιν 

Δηϊπια], γουηρ᾽ ἔν. ᾿ροὶ. κ-ο- 8: Ὁ. μα, Ρεα. ζωϊέκ-ε Ἰολῖ. ἴτοιε 

ἃ βίθπι ἤρ[-εη-. οοΐτς θοθοῦ᾽ : [4 εὐάδα ἃ αἰαρὶς ᾿κεῖ οὗ 

πο0} οἔο. ΤΠ τϑᾶδου 18 βοὲ οἷδδ ΜἘῚ δεαυϊοιϊδιιοα ἀμ ποί 

(ΔΚ ρΪδοθ ἰπ γοΐμμϑ, μένα, ρορμίνμε διοὰ οἰβόσα. 

-ἶ. Ὀδοβπιο -ἰἶἶ- ἴῃ ἀππηπππέϊτοδ : αδείΐω-ς ἔτ. ᾿αϑεν-ἶο-5, ἴο 

αϑέημ-8; δοπιμῖϊμ-8 ἴτ. “βοναῦν-ἶο- 5, ορ. κουειο-εω-:. 
Βοπι. ΤΠοδ6 δήοοιουβ ὲδὺ ΡΑΣ οὐ εαἰτεῖν δὲ δοεσιροά ἰο (δες 

Ρῦπι. 114]. ρογιοὰ. Τηὸ ὕπεδτ.-ϑαποη. ἀϊδιοοίβ ἀο ποῖ ἔατυμὰ καϊδολοπί 
Ἰηρίο 18} (ΟΥ ἐΠ6 ἀοέοτιαϊ ποι οὗ ἰδς οἰ τοδοονΥ. 

Ῥγπι. [μαἰ. -η8-.. ὙΠ6 484] πδῈ οἴδη πηπτιίδῃ ΔΙΓΟΔαΥ ἴῃ 

ἰμ6 οἸάδϑὲ ἱπβοσρομϑ, 6. ρ. "πεβίδιιβ, σεξοῦ, Ἵὐβοΐ, οοδομίοπί; 

[ΠΟΥ 4180 ἴῃ Ὑτίίουβ δἐοεβέθιμβ Δπὰ δισεμβέεμβ, ημοῖδεβ δπᾶὰ. 

γμοί!θ.8, ρμίϑαγε πὰ ρίηβαγε οἷο. Οοπιδίπιπρ' (πϊ5 πῖῖἢ} 16 εἰοαυὶν 

δϑοοσίδιποα ἰδοὶ ἐμαὶ βῃογί νόοποὶβ ΤΟΓΟ βρόΐκοπ ἰοηρ Ὀοίογο -8- 

(8. 619), ἴξ [Ὁ] ονβ ἐμαὲ ἃ Ἰοῃρ π888] τόοῦτοὶ τῶβ ἐροόκϑῃ, ρβϑγῆδρβ 
ἰραυίηρσ ἐπ βουπά οὗ ἃ γοἀποοα οοῃβδοπδηίαὶ οϊοπιθηί. [ἐ ἰδ ποὲ 

ΡΟΒΒΙΌΪ]6 ἰο ρϑὶῃ δὴ ἱπδῖρηΐ ἱπίο {πΠ6 δοοῦγβο οὗ ἐδ ργοοθϑθ δηά 

8 οχίθηξ, οὐἱηρ ἴ0 {80 ᾿ποοπβθαποποθ 8Πἃ ἰπβοοῦγϑοΥ ἴῃ (6 

τοργοθοηίβδεοη οὗ {Π6 βουιπᾶβ, ἀπά {πὸ Ροβϑ ὉΠ ἐμαὶ 5 88 ἢῚ]]} 

ΘΟΠΒΟΏϑηΐ81 Π488] ΜᾺ8 τοϑίογοαά ἔγοπι οἴμποὺ ΓὉγπιδ οὗ ἐδ ἔογπι- 

ϑγβίθιῃ (6ρ. 6. ᾿ς. 8ιὔηϑμηι, ἀξίδηδον αἀδίξηδίγΣ) "). ἴπ νὸ᾽όῪὴ οΆ868 

[Π6 Π884] Ῥ8 Δρραγῃεγ οπε γον Ἰοϑὶ δἰγοδαν δἱ {π6 Ὀδρπηϊπρ 

οὗ πἰβέογ!ο ΓΘΟΟΓαβ. 

1. ἴῃ ἐπ ολ86 οἵ Ηπ8] -η8, ὙΠ 6ἢ -8 δὰ ποὲ δγίβοη ἔγοτῃη 8 

Οάοσ -ἰ8 (εΡ. 8 501). Αδο. Ρ]. ὀφιῦθ, οὐἵβ, Κγμοίβ ἔτ. "-0-Ὁ.8, 

ΈΉ5, ᾿-η8, ρεάδ8 ἔν. Ἐ-6η1.8 τ πάρ, Ἐ-288 (88. 224. 288). Νόοηι. 

βαησιῖβ ἔτ. ᾿ϑαησμη8, ἃ ἩΘῪῊ ἰογτηδίϊοη ἴοσ οἱἀθῦ πραΐ. βα "ΘΜ 6Ή. 

2. ἴῃ ἔοτπιϑ ψΊ ἢ ρτῖπι. 1,8. -πδῖ-. ρείμ-ηι ᾿Ῥοβί]θ᾽ ἔν. "ρὶηδίοτ-ηι. 

ῥγξίιρηι Ὅτοθθ ἔγ. Ἐργθηϑῖο-ηι, οἱάθν ἔργοιηβίο-ηι (ορ. οὔ ϑθημΟ Υ 

1) Ορ. διβοὴρς οἶοῦβ ϑ'ϑοϊπιδηη 16 Αὔββργϑομο ἀθ8 [μαἰοίῃ Ρ. 2718 Μ᾽, 



116 Ϊηάρ. τη, π, ἢ, Ὁ ἴῃ [{6]16. 8. 208 --- 909. 

Αγ οὐ (Ὠοτοίο παϊᾶγο, απ-π δίᾶγε αι ἱπουρϑηΐο ἦν, 8. Οβιμοῦϊ 

Ζὰν αἴδβοῖ. ἀ. Ῥογῆ. 491) ἴγοπι τὶ. αὔθ ᾿Ῥσοδίμο,, ἔν. ἔῬωρεϑίο-- ΟΥ 

Ῥαη8-ἰο (ορ. ΟΙΒυϊ]ρ. φοβεαἱὲ ἴο Θχἢα]θ᾽ ἔν. "οη-8-αἰξ, 88. 219. 588 

ΓΘ]. 2). 8εἄϊα ἸἸαδάοτ᾽ ἔν. ᾿βοαμ()δἰᾶ, ἰο 8εαπμαάῦ. απ. δἰ ἴν. 

Ἐαη-(ξ)οηδϊδ, {ὸ δοαπαδ : οὔμεβοοηδ (Οβιμο ῦ Ἰοο. οἱἐ. 115), Βονε 

ἐπαῦ πο ἀγορρίηρ οὗ {86 π8881] ἰῃ {πΠ6 σοι ϊπαίϊοη -η81- ἰβ 

γΟΌΠΡΟΣ ὑμδη ἰΠ6 ψθαικοηΐηρ οὗ α 0 6 ἰπ (Π6 βοοοῃά τηϑιθογΥ οἵ 

οοΙηρουπᾶθ. Ηργθ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 4180 ὈθΙοηρΒ ἐἰέοῦ ἔν. ᾿ὲη δἰοοῦ, ὃ 510. 

Ῥυη. 1μαὐ. 8] -Ἴ5 (ῬΑ ΠΥ οοπηηρ, ἔγοπι [πᾶρ. -ηἘ ὃ 288). 

ΤῊ6 οΥὐπορταΡῦ Βαυοίυδίοα ΔἸγοδαν ἰῃ {Π60 οἱάοϑί ᾿πβοῦι ρ ! 018, 

6. 8. ροοοῖο Ὀθδίάο ροοσοίοηι ροομη. ΤῺΘ6 βουμᾶ ψὰϑ ρτϑδέὶγ 

τοἀδυοοά Ὀοίοτο σψογὰβ θορὶπηΐηρ ψἹ ἃ σόνοὶ. ΑΠἴδΥ {ἢ6 ο]ο86 

οὗ {π0 το 6] ἴῃ {π0 ᾿αϑὲ 80]1Ὁ]60 {ἔθ ῦθ ΟὨΪΥ [Ὁ]οοα ἃ ὙΟΥῪ 

ηρογίοοί 1Ρ- οἴου. Ηθηοθ {π6 γόνθὶ δ] δίοη ἴῃ ροθίϑ, 88 

γογρ. Δθρῃ. ὙΠ|Ι| 886 “έγγμ(η) αομάμί. Ορ. Ῥαπίοίβδοη Ζυτγ 

ΑἸ 4]. ΥΥ οὐ ουβοιαπρ' (α βοραγαίθ τοργὶπὲ ἔἴσοπι Ῥδ0}}8. ΑἸ 4]. 

Βίυα. ΠΙ|Ι «πὰ 1) ρΡ. 14, δοοιαπη 16 Αὐδϑργδοῖο ἃ. 1 αἱ. 

806 ἢ 

δ 209. π|ῦτίϑη δηα Οβοδῃ. 

Ρυεῖη). ΤΠπ0γ.-Ο80. -28- ὈΘΟΔΙΠΘ -"8- (0. -98- ἴὰ {Ππ|Όγ.Ψ 

6108 ᾿οτηρίι8). ΤῊϊβΒ βου πα-οομ πα θη τγὰ8 Θχργοβϑοᾶ ἴῃ ἐπὸ 

πϑέϊνο δρμαροὶ Ὁ. -πΖ- (ΟΥ -ἢ28-). {π|ΌΓ. Π] 6 2ΖΠη6 ᾿πΙΘηΒθ᾽. 

δηζογίαίυ (Ὀεβιάθ απμϑογίαΐο) ᾿Ὀδογναίαπη᾽, ορ. [,δἱ. αππ-ρμίᾶτε 

αἩ-ημῖγοῦθ. 126 (Ὀθ8᾽46 0,,86: 05. {Π0Ὸ Οπϑϑίοη οἵ ἰΠ6 "3 ἴῃ 

156 866 ὈεΙον) Ιο6. Ἵπ ἀπιθρο᾿ οὐ. αὐοῶδ πὰ. που] οτ᾽, πᾶσ. 
Ἐρηῖδο0-ὶ ΟΡ. ΠΟΥΘΟΥΘΡ 680 ὃ ὅθ8, 3 ἴῸΓ [6 [4]. ἴογπὶ οἵ ἐξ 18 

ψοτ. Οβο. Κθηζϑὰῦ Κοϑϑη ϑίυν (Ὀοϑι46 σομβέμγ, σοηβϑαμ») 

ὉΘΏΒΟΤ,. 

-ηἰὖν- ἔν, -ὴῖγ- ΙΒ. ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἰο 6 Δβϑπηθα ἰη ἴΠπῦγ. ανιὖν- Ὀ6- 

8:46 Οβ8ο. δηιῖν-, ἰο [,αἱ. απιὸ- αν. ἀμφί. ἘΜΠΟΡ ἔαπιΐον, ἃ 

ΠΘῊ [ουπιαιϊοη αἴϊου απαθν ᾿ἱπίογ᾽ οἷο, ἢγβὲ Ὀθοϑπηθ ἔαιηθ7- (ςΡ. 

ἀπη6 8} ἔν. Ἐμριδοι, ὃ 482 4.} ὈΥ͂ δβϑι τα ]δίϊοη, {θὰ ἔχηι" -, απιδν-, 

ΟΥ 6186 ἔαηι6γ- ΜΒ 82ὴ ὕΠπΠ|0Γ. ΠΟῪ ἰογμδίοη ΓΟ αρΆ-, ΒΊΟΝ 

{ποη Ἰοα ἰο σηδγ-. 



ξ 209--- 210. πάρ. νι, πη, ἣν, Ὁ ἴθ Τα]. απά Ο.Τ}1τίβῃ. 11τ| 

Ῥείη. 1.4]. -η8 Ὀθοδμθ {π|ῦγ. -ζ, ΟΒ8ο. -88. την. 800. ρ]. 

αὗγο ῦ Ἄρτοβ᾽ ϑαῦ 688. αὐϊὲ 'αυθβ᾽, ἐγαδα  ἐγαῇ ἴταπθ᾽; Ο80. δῦ. 
μ]. [6 ιὖ88 (δἰ. ἔϑίῃο- ᾿ἅπϑβ᾽, νυΐδ88 'νἱδδ. [|κοχῖϑθ ὈΔΌΓ. 

φοῖοΥ ᾿ϑθάθηβ᾽ ἔγ, ἔ-6η8 -ἜΞ ἔ-οηΐβ. Ορ. Παπίθίβϑβοη Ῥϑὰ] 8 ΑἸΠΙ. 
ϑιιὰ, ΠῚ 146 8. ὕπιῦν. Πκανῖπ8 Ἱρονυϊησθ,, Οβο. Ρά ρα 88 
Ῥοιιροίϑηιθϑ᾽ οἷο. 80 ὑμαὺ ἰῃθ80 ομδηροθ ἃγτθ οἰ ἐμδη (ἘΠ 

ἀτορρίηρ οὗ βμοτί σόνγοὶβ Ὀθέογθ {Π|6 -8 οὗ [πΠ0 ποι. 80. Εθργαϊῃρ, 
ὕπιδν. Κ, νι μΐοἢ ροθβ Ὀδοῖς ἴῃ {π6 ἢτβέ ἰπβίδηοο ἴο ῥ, ορ. ἐγαλυονῇ 

Ἐτληϑυοσβθ᾽ (8 601). 

Τῇηδὶ π ἢ 19 ποῖ τοἀυοθα ἰῃ {ΠπΌγ, Ὀοίοτθ οχρ]οδῖνοθ δπά 

ϑρ᾿γαπίϑ, ἔο]] ον ἔγοιῃ ὑπο ῖν Ὀθὶπρ' ΓΥΘαΌΘΗΥ οπιἐἐορα ἴῃ τυϊηρ. 

α8-ἰθέ θαϑιάθ αδέθπευ ᾿οβίοηαιίο, ϑίθιῃ δζογίδίο- αϑογίαΐο- 

βεβίάα δηζϑγίαίο- αηϑογίαΐο- ᾿ουϑογναίυβ. παΐγα θθδίάθ λομάγα 

Ἱαΐτα. αἴγβϑαςβ Ὀρ68146 ἀΐγβαη8 θη, 8486 Ὀθϑὶάθ ϑαημδὶθ υο6. 
ϑαποῖ, δργ-θίι δοϑίάθ διαρτ-  ὰ ᾿οἰγουηἶο᾽ αηιδγ- ον θηΐ 

οἰγοπιογηἴ, ἴσο κα Ὀοϑ46 ἔνόῖσα ᾿Ἰανθμοδβ᾽. 

ἴῃ {π|6 πΔΉΠΟΥ ῥτίπι. [4]. 4] -Ὁ ἀμα - τησδὲ ἤᾶγο ὈΘΘΗ. 

δτοδ ν τοαἀπορα ἴπ ἴὐπηῦγ., ῬΟΓΠΆΡΒ ΟἾΪΥ 8 Π4881864 γονγοὶ Ὑ788 

ΒΡόΚκθῃ. ΕῸγ [ΏΘΥ οἴἴθηῃ 4180 πθι6 γτοπιαϊηθα πηι θη πὰ {0 

ἰοξίοῦ "ἢ βίβρρϑα ἰηΐο ἐπ ρ͵δοθ οὗ 3: -6 Ὀθβίἀθ -θ} π᾿, ΜΟΜΊΘ 

δΟΙΏ6ἢ᾽, ΡΌΡΙα ρορίο Ὀδϑίάἀθ βαρ! αι ρορίομι Ῥορυϊαμπι᾽; -Θ πὶ 

η΄, ΒΌΠΙΘΠΙ ΠΟΙΏΘΠ᾽. 

Ιῃ Οβ86., -Ὦ 18 ὈΠΙΠΟΤΙΆΪΥ τ θη δηα -Ὧ᾽ ΟὨΪΥ βοϊἄοπι οταἰ ἰθ4, 

ποθέν ἰπ Ἰαίθῦ π]οπυπηθηΐβ, 6. 9. νία (Ὀθβῖ46. υἱϑ1ι) νίδην, 

ἰϑίάα (θοθ1:46 (84 π|} πῃ. ᾿Ἰάθην᾽, πί (Ὀθϑἰάθ ἰπίπι ἐπέ) οὔ. 

1 {{{8πίπὶ (Ζνοίαιοῦ 57]}. ἡ. 17, 8) οοπίδίηβ -ἴπὶ Ξξξ -ἴπ ἵπ᾿, 

[86 β8πι|6 800 π4-ἀρουθ]οριηθηΐ 18 ἰο 6 ἃββιυπηθά 88 ἴῃ π1ὉΓ. 

Εν {πΠ6 ἀθυβίοριηθηΐ οἵ δηδρίγοιίϊο συγ ὶβ ἔγοη ἢ 8888 1π 

Οβοδῃ 860 ἃ 627. 

ΟἹὰ [τ|8}. 

8 210. τποήηιθ, ζ6}. ηιθηηηαη, ᾿ταϊμα᾽ (ργῖπι. ἔ. Ἐμιθη-θ-16η- 

8 110): ορ. 5Κτ. ᾿πάμ-ηιαρ- πὰ. ταϊηά᾽, ΟἿ. μένος ᾿ταϊηά᾽, τί. ηεθῆ-. 

πο (π6ῃ. ηη16) ᾿. 8 Κγ᾽, ποηιθ ἢ. 'ϑαποίπαγγ᾽ (0411. παριθέο-Ἡ) : 

5κν. πάπιαϊ ἭθΘ Ὀον8, Ὀθηβ᾽, τί. π6η1-. 
Βνγασ πιδῆῃ, ΕἸοτηθοῖβ. 19 



118 ἴπὰρ. »", η, ἢ, τ ἴῃ Ο1τἸθῇῃ. ξ 210 -- 212. 

Ῥαγίϊοὶα πὸ πὸ : ΒΚ. ηώ, τ. νυ Ἱπᾶρ. ἔμ πον. σαπΐη 
Ἱ εἰπρ᾽ : [,εἱ, σαπμῦ, αοἴϊμ. λαπα τὰ. ᾿σοοῖϊ., Βοάυρ!. ρΐ. γο-8ε- 

βοαίμα 6 Ἰοαρύ : Κβκν, εζάμασηιϊ Ἵ 1ογκ, 1ϑαρ᾽, [μαἱ. 8σοαραδ. 

ὁμᾶηι ἰηΐ. ϑυσίτη : ΒΚσ, 85ηά-ἰἶ 6. ὈΑίμ68. ᾿ἰπιθ6 1 Ὁ. 
ομπτ Ὁ ΔΆΓΓΟΥ : ΑΥ. 4ζαΐ- ᾿Αἰδίγθββ., τί. αἢϑῆ-. σοηι- δοίης 

“Ομ πρίν : 5Κν. γῇ. δαδηάἢ)α Μτορὶ ργα-δαιοσά-8 ᾿ὌτΘΑΚΘΙ, 

Ρουπάοτ᾽, τί. ὁλδαΐοᾳ-. 

Βθ. ΤῊΘ Ἰοέΐοῦ "5 18. ϑιμρίογοά ἰὸ τοργοβοηὶ 9 ἴῃ Κοθῖο 88 ἴῃ 

Τμαἰίη. 

8 211. 1ὐ πᾶ ὃ6 οοποϊυάοα ἐμαὶ -"ὲ- ὈθοδτηΘ -- ἴῃ ὈτΊπι. 

ΚοΙέῖο ἔγοιῃ Ογμγ. Βγοί. οαπέ Ο.ἷν. οδέ ᾿πυπάγοα᾽ : 11. 852 ηιέα-8, 

Ιηὰρ. Ἰζηό-ι, ορ. 8. 212. 
Ιπᾶρ. -η ὈΘΟΔΠΙΘ - ἴῃ Ὀτῖπ]. Κα ὶ.. Ἕ14}}. ποπι. 866. 8Βρ΄. ποαυΐ. 

γέμητο-ν μοηιθίο- ᾿δαποίπαγγ᾽ (Ζουθ8- ΕΌ6] Ρ. 225). Τὴ πϑβαὶ 
ΜῸ8 οἰΐοη γοίαϊ πο ἴῃ [τ Ὀθίογθ υονγοὶβ πα πιηράϊδθ δὲ ὑδμ6 

Ὀορὶπηΐϊηρ οἵ ἐμ [0] ονίηρ πογᾶ, θη ἐμθ ρῥτγθοθαϊπρ' γον 6] Πδὰ 

ἀἰβαρρϑαγθά. Αοο. 86. ὅὸγ πταΐΐ 'νιταπι δ] πὶ’ ἔν. Ἐμήγο-η. ὕπαονὉ 

[86 βϑῖθ οοπαϊ!0η8 {Π6 - ἔγοπι ρῥγὶπι. Κοὶῖ. -ο} τα. [πάρ - 

διὰ -ῷ ΜΒ 8͵80 τοίαϊπθάᾶ. ΜιΙνγ. αδὶοἷ ηι-ϑαὶ ᾿ἴϑῃ οοθ ἔτ. 

ἘΔοκρη : ΒΚν. ἀάξα, Τιαἰ. ἄδοοηι, Ἰπάρ. "ἀεΐζηι. ΜΟΙ... ποδὶ πεδία 
ΪΠ6 ΔΡΡ 68. ἔγ. ἔπομθη : 5Κν. πάσα, πάρ. ἔπομῳ. Οὗ. 8 658, 2. 

8. 212. Ῥυίπι. ζ6].. "' (ΡΥ ΠΥ ροΐὶπρ ὈΔὸκΚ ἰο παρ. 8, ἡ", 

8 248) ἀἰβαρροαγθᾶ ἰπ [τἰϑῃ --- συ δι ᾿δοπιρθηβαίίοη Ἰθηρἐϑπὶπρ᾽ 
θη ἔπθ ὈΓΘΟΘαΪηρ γον] Μγ͵ὰ8 βιογί --- Ὀθίοτθ ἑ, ο, 8 (Ώῦ. ΤῈ 

ΟὟ Ω] τγὰ8 ἔπθῃ βμογίθηθά ἴῃ υπδοοθηίοα 8υ}]4 Ὁ]68, δου ΤΑΓ8 

ὈΘΟΔΠῚΘ ἰγγαί 98] ἀηὰ θη ΓΟ ἀἰβαρροαγθα ὑπάθὺ οογίδιπ οου- 

αἀἰδίομβ (88 618. 684). 
88, γὴν. ψηΐ Βγοί. δομί 'πσαγ᾽ : αοίῇ. 8ὲη|}8 ἃ ροΐῃρ, 8 

{{π|60΄. ἐδέ Ογμγ, ἑαμέ 'ϑέτιπρ᾽ : Β5Κν. ἑάπέιι-ὸὶ ἙΠγθδά, ϑἰγιηρ᾽, τί. 

θη-. οδέ Ογν, Βτοὶ. σαπέ ᾿υπάγοα᾽ : [,Αἱ. οοπέμτηα, Τάϊ ἢ. οσὲῆι- 

ἰα-8, Τιάρ;. "ζηιέό-ηι (8. 211). ὅς ᾿άθαίῃ᾽ Βγοί. ἀποοι; δοοογάϊπρ ἴο 
ὙΠ ΐβ6} ἰο 5Κκν. παό-, αν. νέκυ-ς. ὄγδο Ἴ16, ἀοοοῖθ᾽ : Ξ5Κε. δῆγᾳξα-8 

141}, Ἰοββϑ. δοαΐδ, ᾿παπχιθ᾽ : 5Κτ. αοζά-ὁ ποοκ᾽, ατ. ἀγκών Ὅον᾽ 

ο-ς 'ΟΥ, ΟγΌΉΚ, Ὀθπά᾽, 1,8[. αηομ-8 μποπ-8, ΟΗΟ. ἀπσιΐ ᾿Δπρ θ᾽. 

8. ᾿ΠΘΟΘΒΘΙΕΥ͂, οοηϑίγαϊηϊ, : αΓ. ἀν-ἄγκη. σξὶβ (ρθη. ἂὰ. Μ.Ιν. 
ἢ 8. γᾶπ᾿ : 5|κῦ. Ἀᾳ8-ἀ-8 ΟΗΟΘ. σαμβ 'σοοβο. Εἰιξ. δὲ. 888- ἔτ. 
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᾿μοη()8- ἰ. 6. ἔϑμ9η..-18- (ϑμοηά- ᾿ἀτῖνο, μυηί), 1. 86:. σμνεάπμ- 

96{8]-8α, ἔα. 860. ἴ. 85. ἀ:-8ϑδϑαίπη (ΤΌΣ πο βθη υη 8 Ζίβονν. 

ΧΧΥΠΙΙ 148). αθῃ. 8βρ. 7578 (ποπι. 912) ὙμΘηβ8, δύ. Ἐγριδη8-- : ΟἿ, 

180. ρθη. 85. μῆνν-ος. 

ϑμοτίθηϊηρ δπά ἀΐβαρρθάγᾷποθ. 8. ρ]. δόγίἐ “ἴοσαηί ἔν. "δό- 
γοπέ(ἢ), ῥσῖμι. ἢ. Ἡὀμόγομεϊ : ΒΚν. δμάγαπε, ατ. Πον. φέροντι. ἐγ-ημἶνμ 

Βοποτ᾽ (β6ῃ. ὁγ-ην 6},) ἔν. "οηιδίϊι, ἐ-ηιομίσ, γόϊηεξδι 'ὰ τϑταδυκῖπρ᾽ 

{, Ἰεπιξίδεε οἷο. : 1.αἱ. πιοηἶδ᾽ ἃ ἔγΠο. Τοσιαδύϊοη τὶ ἡ ἔγοτη 

[πὰρ νη, -, ΒΚι. για -ὅ, αοίῃ. σα-ημ 8 (8ι. σα-ημαἢ-}, τί, πιθη-. 

ἀέγν-πιοὶ, σοι. ἀέγ-ηιαϊξ, ἃ ἴογροιηρ᾽, 2 όγ-πιαξ, ἀαϊ. γόγ-ηιμξ, 
ΘΏΥΥ᾿ ἔγοπῃ βίθιῃ "-ηξίο-, "-ηιομίο- : Ταἷ. σοηη-πιοηΐμ-8, αΥ. αὐτό- 
ματο-ς, ὅἴκν. »ιαϊά-8, ἴγοτῃ {πΠ6 β8π|6 τί. 116η-. ὅὄας ὅς ᾿'γουπρ᾽ ἴν. 

"ὐξε, Ογταν. ἰσμαηο, ῥτὶπι. Καὶ. ποιηρῖο-8 : 5Κν. ψιραξά-8, Τι,αΐ, 

ἡμυεμομτδ, παρ. ἔ-μ-ζό-8 (88. 181. 114). Αοο. ρ]. “όἤγιε' 'νίγοβ᾽, 
[ἀμ ῬῬτοροίαβθ᾽ ἔγ. Ῥζγσί(β), "άϊμτ(8),) ρεῖπι. οἱ. Ἠωγοτηδ, 

Ἐμάξτη8 τὸ ρ. Οοἴνι. ραέγα-η8, φαϑέϊ-Ή8. 

Βοπι. Ζιπιηοῦ Κυμπηβ Ζίβοῆγ. ΧΧΎΙΠΪΙ 449 δ Βῃονχβ ἐμαί ἢγεϊ δ. 

85} δ θη οὗὨ ἐπ Θχρ]οϑῖνο ἰο ἐδ 6 π888] ἰοὺ ρδοθ ἰπ {Π6 ρυίπι. ἴγ. οοτι- 
δἰπδίϊοηβ οἵ, πὸ ἴῃ Β6ἢ ἃ πιϑηποῦ ἐμαὶ (ἢ 6 ἔΟΥΟΥ ὈΘοθπιθ τοϊοθά, Ζ:ΠἸΠΊ6Γ, 

Ῥ. 467, 8875 ἐπδί ἐῃ9 ΠΟῪ βοιυπά ῬγΟΌΔΟΌΙΥ ἀϊά ποὲὶ Ὀθοοπιθ ἃ ρυῦο πιράϊΐα 

ἴπ ἔπ6 τὶ ἰπβίαποο, αὶ αὐ, σε. ΤῊΪΒ ὁμαπζο 88 ζΟΠΟΓΑΙΥ ποῖ οχργοββοά 

πῃ (6 πτγὶϊπρ οὗ ΟἸτῖδἢ, τ 116 ἰπ Μοά. [ν. οὐ ΠΟΡΥΔΡΕΥ ἰδ ἰΒ ΘΧργϑββϑᾶ, 

8. Κ. ἐμῷ ᾿ἀοαίπ᾽ τ  ΟἹἿν. δο, σομαὰ “παπάτγοα᾽ -Ξ- ΟὐἿτ. οξέ. Ον. 88 518. 658, 2. 

ὝΠΟΓΟ 75: οδηθ ἰοροίμον τι ἃ [ΟἹ] ρ γ, ἰ, 8 ΘΧΟΓΘΒ- 

οαπέ -ἰ- 8 ἀθυθιορθά, δηὰ ἰἤϑη ἱπιἐα] θὲ Ὀθοᾶπθ δοβορροά. 

ὀγεοϊτ αὐ, οΟἸ4οΥ πιγοοϊγ αὐ ἱγαγτιοίαθ᾽ - ἰο Π1[ἢ. γιάγσα-8 'γατιοραιθα᾽. 

δἰῥενμι, οάον τεὐϊονε ταιϊοδέ Ὑλι κ᾽, δίίσίηι, οἹάον τι σίηι Ἵ ται], 

ἰο πιοῖφ Ὑαῖκ᾿, αὐ. ἀμέλγω Τ,αἰ. νι σοῦ ΟΟΒυ]ρ. ηεἰσᾳ Ἵ τα ῖ]κ᾽, 

τί, »εξφ-. Ον. 8 298. διαϊίῃ, οἱάον ηηαϊῇ ἱἰθμάον, βοῦν (δέ. 

Ῥρϑαἰῖ-), ἰο πιο ταῦ, διοῖ ἢ Ὑηο]ο᾽; ορ. 8 806. 

Οτῖρίηα)] ἱπίθγνοοδ!ο τι, τι θη τἶ, 18. ἰὴ ΜΙιά. δπὰ Μοά. 

᾿τ͵βἢ 8. πα88]}1864 Ἰ4 08] βρίγαηί, 6. β. "ϑηἶν ὅΚγ᾽. Τμδὶ {Π|8 αϑἔθο- 
[Ἰοἢ ΔΙΓΟΔΑΥ ἰοοῖκ ρῥἷαοθ ἴῃ ἐἶθ Ο.Ἷν. ροῦϊοᾶ, ζο!]ονγβ ἔγοπι {86 

ἴλοξ ἐμαί το ρρθδὺβ ἴῃ ἰῃ6 Μοάθγῃ ἰδηρααρο ἴῃ πογᾶθ, ὙΠΘΓΘ 

[86 Ππ884] ΔΙΥΟΔαΥ ἴῃ ΟἌΪτ. π0 ἸΟΠρΟΡ βιοοά ἀΐγθοῦν δέον γουγο]β : 

ΟἾν. αὐπργοηι ἔν. Τ,αἱ. ἡμργοδιβ 4180 ΒρθδΚβ ἔοσ {86 ρσγθαὺ δηΐὶ- 

4 οὗ {18 ΟἸδΔηρΡΘ, βίποθ 2, τηθϑί ΠΡ αν τϑργθβοηίθᾶ ἃ 
12" 



180 πάρ. "ιν, η, ἢ, Ὁ ἴῃ ἀϑγπιδπίσ. 8 212--214. 

Βρίγαηί, ΤΏΘ ομδηρο οὗ ηι ἰο ἃ βρίγαῃί 18 ὑοῦ Ὁ ΠἸΚουγῖβθ ἰοὸ 

06 αἷδο ββιιπηθα ἰῃὰ ΟΟἿν, ηιοδνγ ἴγ. Τὶ. ηιοηιοῦία, ἴῃ {Ππ|8 

0886, ΠΟΎΘΥΘΓΙ, Ὁ ἸΏΔΥ Ὀ6 ἃ αυθϑίϊοη οὗ Ἂἀἰβϑὶ πη} ίΐοι ἃ8 ἴῃ ΜΙᾺ τ. 

ροτγῆ. ηιοδαϊά -Ξ- ΟΟἿν. πιοναϊα ΐἣθ. Ὀγοκο᾽. 

Ἑογ δ η10. 

8 218. Θοἰϊ. »"α7ἰλ8 ΟΗΘ. τη" Ἰηθάϊ8᾽ : ΒΚΥν. ηγιήάλψα-, 

Θοίνι. φίγιαη ΟΗΟΘ. φιοηιαπ ᾿ἴο οοπιο᾽ : ΞΚν. σάηιαπα-ηι ἃ σοϊηρ᾽, ἔτ. 

τὶ. αοι-. οἰ. δέηιδ ΟΗΕΘ. δεῖνι μοὶ πιο, Αρϑ. δοίην 'Ῥργοΐθοίογ, 

μοϊπιοὶ᾽ : δΚν. ξάγηιαη- π. ὙῬγοίθοϊϊου, ΟΗΘ. εανι Ἱοοϊποά 

ἴ001, ὁοιαθ᾽ : 5Κν. 7απδἧλα-8. ᾿ἰοοίῃ, ὉΠ, αν. γόμφο-ς Ῥίαρ, δο], 

η81}}, ΟΟΒυὶς. σᾳνὶ ἹἸοοί᾽. 

αοίι. παλίξ ΟΗΟΘ. μαδέ Ὡριῦ : [,4ὲ. ποσ, Τλ{. πακὶὶ-8. 

οι. τνσηηνα ἴτ. Ἐμιωμε ΟΗΟ6. ταρ Ἰηδη᾿ : ὅΚγ. ηηάηιμ- Ἰηδη᾽. 

οί. ἀὲπμ5 ΟΗῸ. εἰν 'οπθ᾽ : [,8[. οὐπο-8 ὥπμ-8, ρτίπι. ἔ. ἕοΐιο- 8. 

αοὐν. 8δνρα. ΟΗΟ. 8ηιδο ὅ8πον : [2{Π4 βνὄσα-8. ΟΟἾτ, βηδοδία 

85 0 Ν᾽, τὶ. ονεϊφη-. οἰ. δένάαν ΟΗΘ. δὲμέαη ο δἰπά᾽ : 81κτ. 
δάνἀλανα-τ ἃ Ὀϊηπάϊηρ᾽, τὲ. ὀλεηαλ-. 

ΟΗΟ. ξαησα Αδ8. ἑοησὸ Ὁ. 166]. ἑρης ἴοηρβ, ΟΗΟΘ. ζαηφαγ 

Ῥϊεϊηρ, 5μδγρ᾽ : δὅκν. ἀἀῥυνατνε ἃ Ὀϊίηρ, Ὀϊο. οί. ἀσσοιι-8 
ΟΗΕ. ανφὶ εηφὶ ἱπαυτον᾽ : ΟΒυ]ρ. ᾳείζη 'παιτονπ᾽, τί. οἢϑΆλ-. 

οί. 5έσφαν ἴο ρυϑ): 1,4ἱ. οένσνογε. ἀοίῃ. σασφαπ ΟΗΘ. 

φανφαν ἴο ρο : ὅκν. γανσλᾶ- 6 6}-θοηθ.. 

Βοαι. ν ἰδ ΦΌΟΒΟΓΔΙΥ τοργοδουϊδὰ ἴθ Οοίδ. ὈΥῪ σ, 5. ἃ 25: ἴῃ  οδί 
ἄετα. δυὰ Νοῖβο ὉΥ ν δϑ ἰὼ ἴδῖ. 

ἢ 3.4 Ρυεῖπι. αὐτῶ. ΟΠ Δ Ρ68. 

«»ὐ- (Ν ρδιτῖν σοὶ ὍΔ. ΚΝ ἴὸ [πὰρ ν᾿». ὃ 244) ὕδοβϑιηθ -"α-. 

ΟΗΟΘ. κγυν τὰ. ΟΪοο]. γονὰ ἢ φάσο᾽, ἰο τί. γοηφρ- ὁθδϑθο, γοϑῖ,, 

αοῖδ. γος ἢ. τοῦῦ, Οὐ. εἰυνια ΟΗΟὈ. δοανία 88 πιο, ἴο 

οι. εἰν (π΄ του) ΟΗΟ. ἑαυνῶν ἕο 6 δεδαπιορᾶς. Ο. ]οοὶ. 

ἀνε ἢ. ἱϑπὶπνην αν ἔτ. μγῖπὶ. (ἴοττα. ᾿Ξ(ννμε-ἀὰ- ιδ 150 ν. 158). 

ἀν. ἀν ὉΠ. ἀν Ναπάτγοα᾽ : [ἢ ἐτέρα-ε, πὰρ. "ζηνό-. 

ΔἸ ευδὰϑ ἐς τουὺιαϊαοὰ οΐατο ὁ ἄσππι ἰὼ τδὸ ΠΠ ΟΓΑΓΥ ροσπιοὰ. οἱ. 

ϑπνλῶς. πνολσυσυος Ὁ. ὦν ἢ ὁμν πιὰ ΘαΥΥ οχογοϑοθὴξ 

ἧι τὸ τι. φόνῳ ΟἾῸ. κῶν ἴὸ οὐὐδο. ΟΗῸ. μων νη 

ἃ Κι, ἢ ἢ. αὐ ΟΥ̓. «οὶ ἴὸ ἈΚο. ΟΗῸ. γα, 



8. 2114. πάρ. »", ", ἢ, 1Σ ἴῃ ἀδεπιδηΐο. 181 

δγοτίοσα οὗ γαπέ 'ϑάρο᾽, ἐβογοίογθ ροϑθ δος ἰο ἃ ἔγώμ.-βα- 

(ξ 829) 3). Ἐοὸν ΟΗΟ6. η"7ὲ ἴγοιῃ ηη 860 ὃ 529. 21 8180 γὔοιηδι ποᾶ 

Ὀοίογο 8, 6. ρ. Θοίϊι. ανι8 βου] θ᾽ : 5Ξ1Κγ. 48α-8, πάρ. ἔοηι80-8. 

-ἰ- (ἰ Ῥαγγ ροὺβ ὉΔῸκΚ ἰο πάρ. {, 8 299) Ὀθοδηηθ -ἰΐ-. 

ΟΗΕ. ενοῖα ἱἵναγνθ᾽ : 18. οἠηὸ-Β ΟΟΙΒυὶρ. οἷὔπα ἱπαγνο. Θοίμ. 

Κμ8 ΟΗΟΘ. ἱπῆθο, δοϊϊξγ. }} : 111}. ρδέπα-8 ΟΙΒυὶρ. ρίϑη 

0}, πάρ. ἤρ[-πό-8. 

ΕἸσίΠΟΥ 5, 88 {86 1ηἰ184] βουηά οἵ ομϊοί-δΔοοθηίοα 5-80Π ΧΘ6, 

Β66 Π|8 (0 Πᾶγ6 Ὀ6ΘῊ 8881}1}8ἰ64 ἰο {πὸ ἀοβοθπαδηίβ οἵ [πάρ᾿ τοοί- 4] 

ΟΧρ οϑῖγοθ. ΤῊΘ ρῥγῖπι. ογπι. σοι παίϊοη τᾶν ὃθ ὑπ8 ΟΧΡ]αΙηΘά. 

ΒΕ. 5. ΟΗΟ. ἐεοοδιδη “ἴο Ἰιοῖκ᾽, ρῥγῖπι. αἴοστῃ. Ἐϊκῆδ- ἔγι ὈΓΘΥΙΟῈΒ 
αογπι. "Π8),.-πά-, ορ. αὐ. λιχνεύω, τὶ. ἰοἰ..»-. Ορ. Οβιβοῦῦ" Ῥϑὺ]}- 

Βτιδαμοβ Βοϊίν. Υ1Π 297, ΚΊυρα [014.ὄ ΙΧ 169. Οπ (Π6 το]δίϊομϑ 

οἵ βϑουπά -Β}{{᾿Ἰπρ’ 8. 88 80. ὅ84. 538. 54], ὅ. 

Ὁ ἀἰβαρροαγοα Ὀθίοστο χ (ὃ 521 .---ὅ29), ΠΟΓΘΌΥ 8μογί γον θΪ8 

δοοάπιθ ἰοηρ 2). αοίῃ. ΟΗΟ. ,άδαη ἴἴο β8οἰζθ᾽ ἔν. Ἐζατοχαηανη : 

Ι,λὲ. ραησῦ ρμᾶχ, 8.κν. ράξα-8 'οοϑο, οοτά᾽, τί. ρᾶζ-, πὶ! πᾶ88]- 
ἱπῆχ ραῆξ- (8 221). Θοίᾷ. ραμία ΟΗΟΘ. ἀαδέα Ἵ ἐπουρπύ᾽, ρτοί. 
οἵ ῥαφάγαη, ἀοποίο ἴο {πη κ᾽ : ΟἿ]. ἐομσῆγο ο Κπομν᾽, οί. 

ῥλμία ΟΗΘ. αἀδἤξα 'αρρθοαγϑά᾽, ργοί. οὗ ῥησίζαμ, αἀμποΐοπ ἴο 
866Π|, ΘΡΡΘΑΙ,, ἔγοιῃ ὑΠ6 βϑὴθ τοού. Οοἰῇ. ὀέελί8 ᾿'αοουβίομπιθά᾽ : 

ἴμεν. 7τ-ὡηκία-8. ᾿δοουδίοιηοα᾽ (8 666, 1. Οοίϊι. ῥοίδαη ΟΗΘ. 

ἄταν ἴο ἱπτινο ἔν. ῬῬμοχαπα-η, οἷον ᾿ἤδορχαπα-" : [ἀ{}, ἐομξὰ 

Ἱ ιανθ δῃουρ᾽, ΟΡ. 98. ργϑί. ρῇ. ἄμηζοη ραγὶ. ἄμηχοη διᾷ {6 

Ο. οδυδαί. ἐμοησίαη ἴο οοπιρ]οίθ᾽ ; {86 ἢ οὗ {πθ ρῥγοϑβοπὲ ἴῃ [(ἢ6 

αοίμ. ἀπά ΗΘ. ἔογιηϑβ νγγχὰβ ἰπ6 οσοαδβίου οἵ {Π6}" ραβδβίπρ' ἰηΐο {Πθ 

ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ γϑῦῦϑ {πὸ Οοἰἢ. 8ἐθέφα Ἵ ἀβοθπᾶ᾽ ξξξ. 61. στείχω : ῥγοί. 
Θοίἢ. ῥάδῃ ΟΗΟΘ. ἀξῇ (ερ. 8 617 τοπι. 2). 

Βο. Τῆΐθ ἀἰδαρρθαγαποο οὗ [ἢ π888] Ὀοίογθ γ ἰοοὶς Ρ]86009 Ἰδαίου 
ἔμδη ἐπὸ ρϑϑδίηρ οὗ χγ ἰπίο 4 (υποῦ Β ἰανν, 88 ὅ80, 541, 4), 88 158. Β66ῃ ὈΥ͂ 
ΒΏΘΝ ἴοτιιβ 88 Αρβ. ἄμηζοη Ὀθδίἀθ αοὐμ. βοίμαπ (8. αρουϑ), αοίϊι. 2ω998 
ὙοΌπρΡ᾽ θοδίἀθ οοτρασ. ᾿μλιέζα. 

1) ἀοἰμ. αν" ἀα-πμημἶς- ἃ, τοοοϊνίηρ, ἑακίπρ Ὀρ᾿ 8 ἃ ΠΟῪ ἔογπιδίϊοπ 
Δίου ἴοσπιθ ᾿Κὸ ,γαϊμδί - ἸοΒδ᾽. 

1) [ἐξ βθϑπιβ ἔο 9 ποὶ (0 Ὀ6 ΘΟΒΟΪυΐΘΙΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἰο οοδοϊαὰθ πὶ 
δίενοτθ Αγζβ. ἀτδπιη. ᾿. 15 ἐμαὶ ἐμ ἄχ ποῖ ΔΓΟΒΘ ἔγοπι αἹΟχ πιυβὲ 8ὲ}} 
Ματο δά πεβαϊ θὰ ὦ ἀονγτῃ ἰο ἐμ ρογὶοά οὗ ἔμ βοραγαίθ ἀϊα] ϑοίβ. 



-ὉΣ ---.-- «.ὄ΄᾿΄. ν΄ π στοῦ ἃ 314-- 215. 

ἥξω" -ὦ »--αὰι -.. : -- ὦ ὮΝ Ὃὁ0-6 “οὐ: δκτ. ογζα-πι. 

Ἕν φψσὰ τὰς -ἀνῶ: ἥκιπα ἃ 89Ὸὸ8 : ὅϑκτ. εὠνεςης; 

᾿ὰ, ν ΞΖ. ὑπ π 51. δτ ανᾶαν (φαπᾶ- 1.0}. ἮἘΥΠΘἢ 

ὙΠ ΠΡ τοῖο 5 Τώσῖν τ ἰεὐτπ τὰ αὔὐἰπορο οὗ -δὲ (0 - δια 

τοῦ τ τιμετο ἼΣΗ 8 πὸῷ'’| ἹΓΞαττρΕ χὲ νὰ να ΟΗΟ6. ἀδη 

λ΄ ὡν- τὴἊ ᾿Ξ “ὦ - τ τυ Ῥ δεσε πὸ 5βϑοῖ ρτοίοδοίίοη 

ψὰ: ἐς τῶλς -ἃ τὰς Π᾽ τύνος τὸ τῆρ πα ὕεγαι. ρμογιοα δἰ (ἢ 

φετοι ΣΤῊ ΨΙ τῶἬς τ: τῷ οὐ ἘΌΙππτοποῖκ, τ δογοαβ ἰἔ ΟὨΪΥ͂ 

ει: τρισὶ ἀπ μ᾽ τισι, ἀσιῦ ὅστε ἔα ἀϊοὰ ουΐ ἴῃ 

τῶν ὩΥΓῸ τ τι ππδιτιθ ἄδοναε Ἐσταα ᾿μ α-π, μη τη, 
--ω....Ὁ5 νιν, Το ὦ. πη ϑι9. Ξῷ σι των φΦίΈ, ἐν. Ον. 

σα δίς τῖσν πῶσ τις - ΟΣ κύΐπ δίοπο᾽, δεέεε 

ΩΣ τα Τὰς τῊ ἘΞ ο κῖπὶ τὰ 495] ἔσγ. βοῃι. ἔχαμη 

ΝΞ ππκονκ ἃ στ ΨΙΣ ὑπὸ ς -ἀ (ἃ. 9{8. Οοέν. λανέη8 

ἐδιννλ Σ ὥχιξ τὴ τς 3 στδεπις ἘΣ τὔσσ διε): "χε", "χαηδῆ, 

ἌΝ οὐ τὰ δι τ Ξ ες ὉΠ ἐν 7725 (Βοποθ ἐμο 

ΓΝ ΤΩΣ πὴ ἀοασσ ΔῸΣ ἔμ σὰς. Ὁ71Ὲ βοΐ δυδοίϊγ ἐδ 

τος. τὸῖν 4 ΩΣ τς Ἐπ διστὲ τ ἴ,χ2ι) ὙΓΠῚ Οοέξ. 

Ὅν «θι σα Δ τσ ΤΩΣ ε ζω -ῷ Ὁ ἴθ]. δμενα. 
αὶ λιν «τἰνος δχὲ σεν ἘΠῤτλδὶς ΠΒΔΌΡΘΕδ. 

χύνουν, σὰ σὲ τῶν δὲ σε τι πατοτᾷ τῖν- μασι ἴη0 ἃ Βρίγβηί, 

αὐἰχκὸ ψὩὰὶὸῪ τἷἶα ττ' τα ΄. ὶπτ ἢ δ. σ εωνίω-πὦὁὸ ἢ 'σουμά, 

ἈΑΚ ας τών χ ἀπε φνεεν πξΣ πϑὰὶ ἔσχε οὗ ἐδ βυῆχ 
τος τὸς ἀπὸς ἢ δὰ τ τσ ντ. πδοεδ᾽ ((ρΡ. ἰδθ δυῖθοῦ 

ΗΝ νὸς ἃ ἈΠ ΔπΞ-τᾳϑ τῷ ΟἿ -ἔς. δοκι -πν-, 6. δ. 
Μὰ ΑῸΝ δεν ὋΣ ὧν νας 

Ἀφ ῖὶ ἵν Νὰ ὠὠπῶν- Ἧωπ τῶν νὲ οὐπον- ἂν ΒΟΒΕΙπδΘ᾽ ἐῃθ 
κο ἀὰᾺν τον ιτλλ εκ τα δα τ ΔΕ οδανι, πδομΣ δἷσ.), ἱπιδὲ 
ΔΔο νὰ λλδὺνς ἀλε τς δακὼν Ἡπποὰς τοξιὰσ ' ο« ἔγυδα φάποακ. ἢ. ἼΟγ᾽. 

ἵκ τὸν ἔπαὶ εὐ Ατν οΚ ϑοτς πὴ »- διὰ μεϑυζῆχοβ, 1 
τνὸ ΑΝ όανὰ ἐλρν δέν ὧς ἐρίγασῖβ, [Βογο ἀγοθα ἰπ ὟΥ δϑὲ 

ἀαα, ΤἈΑΧᾺ τὰὸ κὰα ὧδ τὸ βρστ τσοὶ ΓΟ] ἐπα π888] 

ιἰὰ ὡς δὰ, δ πὰ νὰ ἔτοβξε βΈΚΕ ἃ τόοπεὶ πῶϑ ἔμθη ἄσδνο- 
θῶ. Νῶι, ἀν Ὁ τς ΟΝ, δον Αρϑ. εἴν ϑυθη --- 
(ἰιἈς ἀνὰ, κα ἄνθος δας γῆῖπε. ἀὐσα. Νὦνα-: ᾿οδνα(-"). ΟΞ. 
οἴ. ἀχὰ ἡμαδλν' νοῦς πὸ --- Οοἐἢ. πώϊιν5. πιάέβηι. 



ἢ 215--216.Ὄ. [πάρ. νι, ", ἢ, Ὁ ἴῃ αογπι. ἀπά Β6]}.- 81αν. 188 

(Πὲ 18 ροββϑί 016 {Ππῶ΄ὲ ἃ βοῃμδηΐβὶ π888] ῬγἯῶ8 αἷδὸ βρόκϑη ἴῃ Οὐοἰῃ., 

ἰδη8, ἴδᾳ, νιάϊβηι8. πιάΐβη). πὰ ΟΗΘ., ἐμθ νόνοὶ, 8 ἀθνυθὶοροά, 

Ροποίγαθα ἔγοπι ἐπ 0 Ηπ4] ᾿πίο {6 τηθαϊδ] 8114 Ὁ]6 οὗἁ ἔπ 080 ΠΟΙΠΒ 

δηὰ ἐποῖγ ἀουιναίγοβ, δὲ ἢγϑί δἰνοσ διογί βυ}18 0]98, δηὰ ἰδίϑυ 

αἴϊον ἰοπρ 8180, 6. ξ. ὀδαπο δᾶγν., ὀδαηὲὶ ἱὰ Ρ]αϊπ', ὀδαπόη “ἴο Ἰουοὶ᾽; 
80} [ΟΥ̓ΠΙΒ Ὑ6Τ6 ΟΠΙΘΗΥ ἄπο ἰο ΔῃΔΙΟΡῪ (ορΡ. ϑίουθσβ Ρδὺ]- 

Βιδυποβ Βοϊίν. Υ 90 4). Απαρίγοί!ο γόν6}8 ΟΡΘ 8180 οἴθῃ 

ϑεπογαϊθα ἔγοπιὶ ἢδ84}8 ἰὰ ΟΗ ΘΟ. ὑπάθὺ οὐ ον οἰγοιιπηδίδπορβ, 6. Κ΄. 

ιραλϊϑαηιο Ὀθδίἀθ τραΐβηιο τὴ. ἱστόν ἰο τοαΐδαπ ἴο στον, ὄγο- 

ϑα!α, Ὀ65146 δγοθηια ἴ. ογ΄, λίποίο Ὀθβι46 οἠποάο ἱΚποί, ἐποπρ᾽. 
Δἢ 8881} ἰϊοὸπὰ ἰο ἐπ6 αὐδ}  οὗἠ {6 Βιγτουπαϊπρ ὙΟὟΤΘΙΒ. ΤΑΥ͂ 

ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΠΥ Ὀ6 οΟὐϑογυθὰ ἰπ {π6 ἀθυθ]οριηθηΐ οὗ ΟΗΌΘ. συ ῦθ]8, 

6. δ. ὁδοπο, εδοπῦη, οδὶπὲ τς ὁδαπο, ὀδαπῦη, οδαηὶ. 

Βοπα. 2. Ον. διυδρέυχίὶβθ ἴῃ ἐδ οαδο οὗὨ το, 8 180, δηὰ ᾿ἰᾳαΐϊάθ, 8 277. 

ΝΑ 8818, {6 οἴμοὺ οοῃβοηδηΐβ (δ8 149. 2717. 529. ὅ82, 596. 

ὅ40), ψογθ ροιηϊπαίθα Ὀθίοτο αὶ ἰὰ  οδὲ αϑυηδπὶο. ΟΗΟΘ. 3 γμηι- 

απ ζγιθιαπ Ο. ἡγμηηηΐαη Κγιπθαη ἴο γέμον, ῥχοιηοίθ᾽, 

ἰο ΟΗ6. ἥγιηι ᾿αρί, 4 ΟΗ6. Οϑ. ωνια ᾿λἀναπίαρο. ΟΗΕ, 

ιοοππ(ῇαη ΟΝ. τροππίαη Αρ8. τροηπαη ἴοΟ δοουδίοιη᾽ : αοἴϊι. ϑαη 7 

ΟἾ.6]. σοη7)α, ἰο βΚτ. υαη- ἽΚο, Ἰουθ᾽. 

Ι͂ὰ ΟΗ6. -, ψπῖοῖ δὰ Ὀθοομηθ πα), ραβϑϑθοά ἱπίο -} ἰῃ 

ἔθ πἰπίῃ οθηίΐ,, ἃ γορϑεϊοη οὗ {μ6 ργίπι. αθγῃ. οὔδηρο (δ 214). 

θαὶ. Ρ]. ἑαφμῃ, οάον ἑαφμηι : αοίἢ. ἀαφα-ηι ᾿ἀἰοθυβ᾽. 1. 0]. φοδαῃ, 

οἷάον σεδαηι : σοί. σίδα-ηι ᾿ἀδταυβ, 1. 8ρ. δέδεξμ, οἹάθν δὲδδ-ηι 
Ἱ ἰγο]ο αἱ᾽ : ΒΚγ. ὀέ-δ[ζοηῃὶ Ἱ ἃ ἴῃ ἔθαν.. 

Βα] ει - 5] αν ἢ ϊ6. 

8 216. 1}. εεὐγίλ-6. ΟΟΒυὶρ. 8 -ηηγ ἿΣ ἢ, ᾿άθαιπ᾽ : ΒΚσ. ηγ- 
ἐμὰ, Ἰωαϊ. πιογ8 Ἰπογέϊ8. Τλϊῃ. Ρ]. ἀώηιαὶ ΟΟΒυὶρ. ἀψηιά 'βιμοῖκθ᾽ : 

δικν. ἀμῶ-πιά-8, Τιαὶ, ζρημ8. 1. Ὁ]. 111. οὔδαηιε ΟΟΒυὶν. τυ6- 

ζοηῆί, ὙϑὨϊπη8᾽ : ὅν. οὐξᾶ-πιαβ, Τιαἱ. οοἶτημδ. Τά. δϑηιὴ 
ΟΙΒυϊρ. 7εβηιὲ ἿΞ δη : ΒΚν. ἀδ- πε. ΤΆΙΉ. ἐἐπερὼ τουδὶ οἰ πρίηρ᾽ : 

Βκν, ᾿ηιράηιϊ, 

τ. κπᾶσα-8. ΟΙΒυ]ρ. παρὰ 'πακοά᾽ : ΞΚν. πασηά-8, Αοίῇῃ. 

παηαῦ8. [μ{πὶ αἣδ απὰ Ο(Βυϊρ. οκμῇ πα μαί᾿ : Βα. από- πἰ8᾽, 
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χοι. ϑέειονλῖε Ὁ Βυρ. δο προν-ρεὰ Βοξαιρτηρ' ἐο ϑοοά᾽: [,3ὲ ρϑῃ. 

δὲ-φεὶν-ια. ἴλτὰ χμα-ε Ο(Βη]σ. τῶ {011 : Θοάν. ζωδε, Ἱπὰρ. 

πρί-ποιε τὸν 809. 8308). Ῥχῶαε. ἀιγϑοαται δοο.. ΟΒυὶρ. ὀγήμ 

ὍΙιδοὶ᾽ : ὅκτ. ἐτόνό-. τᾶς. ἤγγενος- (Δ 803. 305). 11. ννενἐὰγέ 

ἔοιι. Ἱπίπσ- δον, Ὁ Βυ)σ, ται τὸ τη ᾿ἱπίο ὑσπι]έ, οοη- 

ξαδιοπ᾽ : ὅιτ ποακέλᾶνι Ἵ αεῖτ. σξαυστ᾿. 

πὰ. οἰανικα οἰαμσιωτε Ὅτδαρασ. εἷοπ πδ΄, Ὁ Βαὶρ. εἰφζᾶ 

ποοκοᾶ᾽ : ΘΗ. δίσνρο Ὁ 10]. δίαησε δἰαηησὲ τὰ. ᾿βπδῖκο᾽, τί. 

βίος. ἴλτὰ. τ σμεῦε ῬΤΒΕ. τοῦδῦ. σησωγοίε: 16. οπάϊηρ οἱ 

ἴδε πογὰ 1Ὲὲ πτουεὶν πύου Ὁ Βπὶσ. ασογέδηι οἷ : [μ8ὲ. αν σμίϊία, 

Τῶι, δοέθσα Ὗι βΒποπε : [ματ νἱμσμέῖ. 

Ἐοτω. Φὸ ᾿ὰ τορτοβοιπδὰ ἤς , τῷ Βαπις. 

ἢ 1. -ν βροπδ τὸ ατὸ ὈΘΟΌΣΩδ -αἶῖ ἴῃ ρα. ΒΔ] 1ς- 518ν. 
Ἄσο. πο. δτοςν δθὸ ΠΤ ᾿πᾶσ. Ἴυ-πε (Ξ τ. ἐα- "ἢ : [483 ἀϊδ]. ἰαπ 

Ἰῦν, δον} ν Τᾳ 315). ἔτπριδ. διίαπ. Ὁ Βα]ρσ, {ἄ. 

Τῆι ἴὸσ το ἄ)δτ. ζόττῃ ἐῶ Ἔσθς αἵ Δ] ἄπ ον ἴ5 ἰο ὃ 

Ῥτοδυμροβϑὰ, ἐδ δῆτε τ δἰένος 1 εὐοντοκ ἡ δοχοθάδγο᾽ δα οἶδ ῦ 

Βροοῃᾶδσε {ΟΥΤῈ αἱ ξκὰ - ΤΕ. βὰν (βαπ-ἐμϑὶς φιγά]θ)) : ὅΚτ. 

δα, ἴπᾶὰσ ἰβονι. στα. Βδ}Εοὺ- τ ΒΑ) -α ἀκ ποὶ δηαγοὶϊν ἀϊδ 

ουἱϊἴοῦ ἅ ἴῃ ἅϊατ. ε. σ. δοὸ. 85. ἔειπε. ἐᾷ Ὧν --- ὅσ. ἐάν, 
ας. τὴν: φ. 319. 

κ 218. Β α]τὶς. 

Γοὰσ. -νι- τοιαδιθοὰ {(πΏ}}56 τὰ οἴδιοε ἱπᾶρ. ᾿ἰδηῆρτιδροα αὶ 

Ὀοοδπιθ -πί-. [μτὰ. τοῦ σον τὸ ἐφρὶς, τοταῖθ, βαυρῖπο ρένεν, 

κα. τοΐ. κουπὶ: σρ. ὅκτ γματ μὕ ρᾶνα- Ὀοϑὰθ τανΐα-. 18. 

γοβιὶ ἴὸ βαρροτί : ςΡ. ὅσ. ταῦ. σάννα, ὃ γαϑναΐέ 6 ὈΓΙΏρΡΒ ἰο 

ἃ Βἰδηάβα!, τοδῖοβ ἴαδ. ΟΡ. δἷβο τὴ "νὶΊὶ ἔσοια ἵπὰρ. νε (349) ἰὼ 

1. εειρεία-ς ἴα. εὔνῖς Βυάτοδ : [82 απ [μ|}. 

ἀεκετία-ε Ἰ,οὰ. ἀρεῖ ἘΤΌβΑ. ἀοκετνῖς ἀεεοεψρίδ ᾿ἀροϊπιυθ : 
Οτ. δικατο-ς οἷ. ἰσίλννάα, Βαξλὶὸ ΠπῸ. ἀογιβέα-5 1... ἀειοὶ 5 

Ῥγωδα. νεμκ τ οἷ ποδυβ᾽, πᾶσ μον -ἴο-, 

Χαρδὶ --- 5 οΓἹ δ:, ὃ ς---Ξ [πάὰσ΄. Κι ὁ δὰ, ξ 419). 1 ποτγὰβ 
Κο Ζαεὶ-ε ξοοϑο (ΌΝ. φακε, ὅκτ. λχβά-α), σγρείὼ Ἱ ἰαγῃ, 

Ὀοτθ᾽ ἰηἴ, σγζος-, αἰτφγαῖα-ς τοιαγα (Ὁ.10ε]. ἔγίησσ τουπά, Μοά. 
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Η6. ἀγίηφ ἀγίησοῖ, τί. αγοῆ δ ἢ-) ἃ πᾶΒΑ]-ὙΟὟΘΙ Ὑϑυρπρ ἰπίο ἃ 

ΙΏΟΓῸ ΟΥ 1688 ἀϊδίϊποί 29 ἴβ δ ργϑδοηΐ πραγ ἰῃ ἃ ρουγίϊοῃ οἵ [6 

[π|}. ἀϊα!οοίβ, μὴ δὲ ἵπ ἔπ6 ρσγοαίοῦ ραγί {πὸ Π888]- ον 6 1] [88 

ΠΌΤΟΥ ἀϊοὰ οὐυῖππα ἃ ρυγ6 Ἰἰοηρ ΥΟὟΘ] 18 ΟὨΪΥ Βρόκθῃ (ζἄβὲβ8, 

φγξι. ΤῸ πᾶ4881] ποοὶς μᾶ8 ὑμογθίουθ ΟΠΪΥ 85 ΘἰγτηΪΟΡ 108] 

βρη βοδίοη ἰῃ ἐπὸ ᾿ἰογαίαγο οἵ ἐπ Ἰαἰίος ἀϊδ]θοίβ. Νὸ οοπ- 

ῥἰοία σομβιβέθῃου, ΠΟΎΘΥΟΘΥ, οχίβϑίϑ 'ἴπ ὑΠ0 86 οὗἉ ἴΐ. 
Βο. ὙΒοη ἴπ ἰπο80 ἀΐα]θοῖβ, ἴθ πο ἔπ Ῥγοπυποίδειου ἃ ἴοσ 4 

εἰδ. ἰδ ἔῃ απίνουβϑὶ γα]6, 6. ρ. ἴῃ ἐμαὶ πιὰ αοάϊονα, ἕαϊ, ρίδέις (μίδίι) δπὰ 
μὴηϑίεε (Ἵ 888}} ἐν 18} 8 Βροίκθῃ βίάθ ὈῪ βίἀθ οὗ ἱπῇ. ρὲμέῤ δπὰ μέ (μὲ), 
ἰξ 15. ἄμ ἔο ἃ ᾿ουϑὶ]ΐηρ Ὀοίνγθου ἐπθ ἴογηι οὐ ἐπὸ ζἔαΐ, βέθπι δὰ {πδΐ 
οἵ ἐπο ἱπῇ. οἕο. : ρὲμδὲμε 'ἴΒ ἃ ΠΟῪ ἔογπιδίϊοη αἴξοῦ ,ὲηί, Ὀυὲ »εϊ αἴξον μέἔδίω. 
ὦν. ἐδο Αὐἴπον 111. Υο1Κ8]. υπὰ Μᾶτγοϊι. Ρ. 288 1). 

Ρημπ. Βα], - ὅ1ν. -" δου σὑόνοῖὶβ (8 211) μα8 ϑηΐξγοὶυ 

ἀἰβαρροαγοὰ ἰπ ὁπ, ρᾶτί οὗ (9 ᾿ἰδηριαρο, πὰ ἃ ρυτθ υη- 

Π48819864Ἅ γΟὟ6] ργουδὶθ. ΤῊ τυ θη Ἰδηραδρο, Ὑἰοἢ ΓΟργ βϑη δ 

[δῖ5 βίδίθ δηᾶ ἱπ σοι ἐπ 6 π884] ΠοΟΪς Π88Β ΟὨΪΥ 8} δἰγπιο]ορίοδὶ 

γᾺ]Π6. 18 8ῖ80 θοῦ ἱποοπϑιβίθηί, [1 ἢδ8, 6. ρ. δοα. 85. αἀδρᾳ, 

απᾷ απὰ, 8Ζῖ, Ὀυΐ ροη. Ρ]. ἀδυῖ ((ἀδογαπι}) ἴον αἀδυᾷ; [π6 Ἰαξέου 

ἔοῖι ἤη, οἱάον Ἐπδηι (ορ. εά, ἀδξυάἄνμι). ἘΙΒΟΘγΘ, 88 Ὀθίογθ 

ΒΒ Δηΐθ, ἃ Ὠ888] ὙΟΥΜ 6], Θπαϊηρ ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΘ ΟΓ 688 ΒΓΟΠΡῚΥ 

τ οἰ 6 ἃ 19, 1Β ΒΡΟΚΘΙ, 6. ρ΄. ἔφ, αδυϊμο, ΟΥἩ -Ἤ τϑιηδί θα ἰπίδοί: 

ἰαπ, ἀπαῆ, 821. ΤΠΘΓΘ ἃγο αἰα]θοίβ ἰὰ ψ ΒΟ 411 ἰἤγθθ βέδρϑβ 

(ρατα σόνοθὶ, π884] γ ον6] Ἐ 79, γΟ 61 Ἐ 5) Οὐουγ βἰάθ ὈΥ βἰάθ, [1 

ἰδ οἷδασ ἐμαὶ ἰπ δααϊίου ἰο αἰ ἴθ μοθΒ οἵ δοοθῃίιδίϊοη δηᾶ 

ψφιδηϊγ (8. Βοζζοηῦ. Βοὶίν. Χ 8017 {7} αἷ8ὸ νϑγίουβ γοἰϊοῃβ οἵ 

Βα ἢϊ (ροβι οη ἴῃ δὈβοϊυΐθ δηα οοπα!ἴοη81 ΠΆΠΠΕ, Ὑϑυὶοῦβ 

ἰπ| 18} } οὐἠἨ (π0 [Ὁ] οσίηρ σψογα) Ὀτουρηΐ δου {μ6 βίαίθ οὗ 
Βυοίπδίίοη. 1Ππἴοτἐυπαίο!Υ 80 11{}}0 δοοοιπέ 18 ἐδίκθῃ οἵ πογά- 

ΘΟ παίοπ ἴῃ (6 Ὑυϊπρ ἀονῃ οὗὨ π6 ἔοσπηβ ἴῃ ααθϑίϊομ (8. 

ΘΒΡΘΟΙΑ ἢ Βοζζοηῦ. Βοίίν. ΥΠΠ1 168 6.) (πδὲ 1Ὁ 18 δὲ ργθβοπί ἰπὶ- 

ῬΟΒΘ! Ὁ]6 ὑο οὐὐαίπ 4 Κπον]οᾶρο οὗ {π6 ιἰδίογϊοαὶ βίαίθ οὔ ἐμῖηρβ. 

8 219θ.ὡ ΙΔ ΎΟὨΪΟ. 

Βοίοτθ 411 οοῃβοηδηΐίβ οχοθρέ ἐ, παβ8}8 Ὀθοδπηθ, γι ἢ {Π6 

Ῥτθοθάϊηρ, γον ο], Π488]1864 γΟΥΘ6Ἶ8β ἰῃ ρῥτὶπι. Κ'ἰαυοηΐο (ΟΡ. ὃ 281] 

1) Τὸ δου ἰβ υπαβοοϊθὰ ὈγῚ ΒΟΖΖοη ΘΓ ΟΣ ΒΒ Ορροβίξθ υἱὸν (Βοϊξγ. 
ΥΙ 161). 
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Γοπι. 8). ΤῈ ὁἡὶ πὰ τ, ἰπὰ8β [ογπιθᾶ, Ὀθοᾶπιθ ἔμθη ἔσχον ἢ 

(Ο.Βυὶρ. ὃ διὰ ἃ (ψ, 8 60). ΟΙΒυὶρ. τϑιμδϊηθά δ {π|8 βίββϑ. 

ἘΧΑΠΙΡΙο69: 

1. σπὙ΄τορὐὰ ὙΘΡΟυΓ, 8π10}} ἔτγοπι τί. αη- γαῖ μθ᾽ (8. 666, 1): 

ΒΚτ. ργϑϑβ. 8. βᾷ. ὠπέ. χοηῆζα ἱϑατί μ᾽ : {1{Π Ζδηιό, Τιαὶ. ᾿μμῖ8, 

τ. χαμαί; οοποογηΐπρ [Π6 Θχογοδοθηὶ ἐ 8. ὃ 147 ἡ. 182. 

2.-ς -Ξ ῥεῖπι. [πᾶρ. ρῥτίμι. ὅ51ν. ὁ [- πα884]. ϑυρίϊ, ᾿ΒΟΙΥ᾽ : 

ΤΑΙΏ. εσυοβέα-8, Αν. βρεηΐα-, ορί. ἐδμομίο-8. τρῦᾳ 'ἀἰίδοοτο, ἔτι ϑο - 
5Κν. άμιδῆα-ἰξ 'διαίοιθβ δἱ ϑοιηθίιπρ᾽, σαυθβαὶ. αν δῆάψα-Ἑ 

Ῥγυΐδοθ, ρουπᾶβ. Ον. ὃ θ8. ς -} ἱπᾶρ. οβμβ ἰπ {Π0 806. }]. 

κοη)ς 'ϑαιοβ᾽ ἔν. "ζομίθηβ, οἱάθυ. Ἐκοηὶο- "8 (δ 84 μ. 80). 

ς ΜΒ δὲ {π0 βϑῖηθ ἐΐπηθ ἐπθ σαργοϑοηξαίίνε οὗ ἐπ πάρ. 

Βοπδηίαὶ 2888]8 --ς ρῥγίπι. 3]. ,, μον (88. 248, 249). »α-πισίξ ἴ. 

ὙΘΙΩΘΙδΥϑηΟΘ᾽ : [ἀ{}. αὐ-ηνέμ λ- 8. ποιόν, αοίῃ. σας δ- Ὑ6- 
ἸΩΘΙὈΥΒΠοθ᾽, ϑΚν. ηιαὐέ-ὸ ὩΒουρπέ, πυηά᾽, 1,αὐ. 658, [πᾶρ΄. Ῥριρ-ἐ{8. 

ἀοϑοῖγ Ἰθπ᾽ - 18. ἀδδξίημἐδ.8, ΒΙκν. ἀαξαϊ δ, Τπᾶρ. ᾿ἀεκηη-8. 
8. ᾳ -ΞΞ πάρ. ο, α (φεῖπι. 814ν. 9) - 1884]. 

δογαῖν ἴογυαπε : ατ. ον. φέροντι. ζανἕ “τοοὐί᾽ : ατ. γόμφο-ς 

ὍοΙἑ. Οὐ. 8ὶ 84. 

ᾳεϊκα ᾿παττον": αν. ἄγχω, [μαὲ. απσιι8-ἐμ-8. ᾳοκαξὲ 'ο Βπιο ῖ 

ἔς. οτῷ. αη-8- : [μὯἱ. απήπεα, ἄϊω-ι λαϊᾶγε ἔν. "αη5ῖο- (δ 208), 

ατ. ἀνεμο--, τὲ. αη-. Οὐ. 8 100. 

4, ἣνψ -Ξ ρτουίουβ Βαϊ]ὶ.-ὅ]αν. ὁ, “ὦ -ἰ- Π488]. 

δυβῆχ -ἰλὰ (-ἴν-ἰζῶ) τα 111}. -ἐπζα-8 (-ἐπ-ἐμχα-5), 6. σ. ἀρον- 

ἡ οοπιθα ρμδἰ δἷὐἰιὃ : [11ἢ. ἀνᾶγίπέπζα-5 ᾿δουχ γ᾽ 1). ἐβέο, β6ῃ. 

ἐἰδέε8-6, ᾿ἰοϑἐϊο.] δ᾽, Ρ]. ἐδέ68-α Ἑϑποθ᾽ : {11}. ἐπ ϑέα- 8 ἙἸΠΘΥ, ἐἰοϑέϊ- 

ουἶαθ᾽, Ῥγαββ. ἐπχοσο κιάπογ᾽, [μδὲ. ἐνσμέν. Αδο. 9]. φοδέϊ ᾿πυοδίβ᾽ : 
οὐδ. φακέϊ-κ5. Οὐ. αἰ8ὸ μία (Ὀθει4ο ρἱ ἐπ ἴα) Ὅτι οκ᾽ ἦγ. ατ. πλίνθος. 

ἰψῖο ἡ. δὲ : μὲ. δὰνζα- 85 Ῥτθββ. ἰωνζα-ν. οάηᾳ Ἱ 

Ἰραγε : {1}. )-νλϑίμ Ἅ Βοοοῖο δοουδέοιθα (8 666, 1). Δος. 

Ρ]. συνῳ ϑοιϑ'᾽ : Οοἱἢ. δηνη- 5. 

1) Π| ἱ κεδχ Ὀοϊοῦχαε ἰο ΟΗΟ. -ἦνε Ο]6οὶ. -ἰκφν, ἴξ ἴδ οδὲὺ ἴο 

οοα)θεῖαγο ἰδὲ ἴὲ ἰς Ὀοιτοποὰ ἴτοα οτα. ὸς Ὅτε. -ὄσφα- Ὀδοξὰθ 
σφι. (ἴλ6 δαῖδον Νοτρδ, ὕωπι Π| 5 Ν ΚΊασο Νοκαῖπο!ο ϑιδιβνθῖνὶ 13. 26) 
τῶῖδος οομκϊδὶθε ἰδὲς. -ἐν- ἐλμδὴ -ἐν-. 
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Ψ 8 ἔιγέμοῦ (πΠ6 οοπεϊπυδίϊοη οὗ οΟ]66Γ -ο5- ἰῃ {Π6 800. γ}]. 

886. οἰδκῳ Ἰαροθ᾽ : αοἰἢ. υμἱγα-η8 αν. Ογοῖ. νόμο-νς (8 84); 

800. Ρ]. ἔθιῃ. γαΐψ ᾿τηϑηιβ᾽ : ΟΡ. Ῥγυ88. φόηριαι8 ᾿ἴϑιαϊμδϑ (8 615). 
«ἢ 8Ι0Π6 ΟΟουγΓΟά 848 ἢ1π 8} ἰὴ {Π6 ρῥτῖπι. ὅν. ρουϊοα (δ 217), 

Δ “-ἀη, ἔτ ὈΘΟΔΙῊΘ -4, -; πη τῆ Ἰπᾶρ΄. ἔπση (8. 92) ὈΘΟΔΠῚΘ 

ᾧ, πο δα ἥπ. (ΞΞ πάρ. -ι 8 248) Ὀδοδη6 -6; ἤει ὈΘΟϑΙΘ 

ἰ, ἤπια (ΞΘ Ἱπᾶρ. ἔιση πα ἔποηι, ὃ 84 ρ. 80) θοοδπιθ -ἅ. 

0.Βυ]ρ. τομαὶ πϑᾶ δ ἐπὶ8 βϑίαρθ. ΕἸΧΑΠΊΡΙΘΒ: 

1. -4, -φ. Δοο. 85. ἔ, Ζοπᾳ ᾿πιζο᾽ : ΒΚν. ἀξυᾶνε ᾿δηιδπὶ,, ΟΥ. 

χώρᾶν, ᾿πάρ΄. -ἄ-. 1. 80. τόζᾳ Ὑ68ο᾽ : [υ8{. οολαηι, ορῖ. ἐμοῇ)ά-ηι, 

Νοπι. 806. πθαΐ. ἐπ ᾿πϑιηθ᾽ ἔγ, Ἡπ-ηιδρ: ορ. {π6 Ἰοπρ γογ6 1 ἰῃ 

Οοίι. μανρ ἔν. ἡπα-ιπῦ (δ8 195. 214). 

2. -ψ. Νοπι. ζαμεν 'δίοπθ᾽ (βἐ. ζανηθη-), ἴουπιθᾶ ᾿Κ αν. 
ἄχμων, ΟΗΘ. λαπο, Τλϊἢ. ἀϊ4]. 8ζίμο 'δορ᾽ (Ὀοβίἀθ 89, 5Κν. ἐρά, 

8 92 τθῃ1.). 

8. -ὁ. Νοῃι. 806. πουίγ. ροζ76 ᾿ΒοΙ4᾽ ἔν. Ἐ-ἰοη, ἔπζοη, Ἰπαρ. 
Ἐνίοις (8 84 ρ. 80). 4. δομπιάς Κυμη Ζίβοιν. ΧΧΥΠΪΙ 801 

ΡΟΙΒδρΒ τα γ (ἀουδίβ ΒΟΎΘΥΘΡ γοπηαΐη, 5, . ϑοῃα]Ζο 1014. ὅ46) 

ἰτβθθ8 ἐμ -6 οὗ ἐπθ ἰοὺ. 80. ζανιθη-6 ὉΔῸΚ ἴἰο ἤδη τ Ῥύυθθ. 6Ὁ 

θν. ἐν Ἱπ᾿ {"Καπιθη ἴοο. 1|κ 5Κν. γοᾶ. κάγηιαη, Οἷ. δόμεν). ΤῊΘ 
“ὁ οἵ {Π0 8606. 88., 6. ῶ-. πιαΐθγ-6 ᾿ταλίγοιμη,, ἔγ, ἘΝ τ ὅτ, -α, 

ἰπᾶρ. τη (88. 224. 249). 

4, -.. Αοο. φοδέξ 'σαθδί᾽ : ορ. ὅΚν. ἀσΐ-ηι, α΄. δι-ν. 

ὅ. -ἅ. Αοο. ϑψγηὴ 'βοπ᾽ : ὅἷκγσ, δῶηώ-ηι. Αοο. οὐκ πο]: 
δκν. οὔκα-ηι, αν. λύκο-Ψν. 

Βθ. 1. Αοα. 85. 71 'ϑυπι᾿ ζοη7ῖ ᾿ϑθαᾳυθπι ἃγο δοοογάϊηρ]γ ποὲ ἔν. "ο0-, 
ξοπίοτη, θυ ἔγ. ᾿ξ (δι. 7}), ἐκονλίνη. 8. ὃ 84 τϑπι. 1. 

Αβϑι πη] δϊΐοη ἰοοκ ρΐᾶοθ ΜΠ θη Π8886]8 οὗ αἰδογοπὶΐ ΟΥ̓ ΔἢΒ 

ὁΔπ|6 ἰοροίμου. Τ}ΐβ ὈγΟΟΘΒΒ ΜΒ 8180 ῥχίπ). ὅ͵΄᾽΄αυ. ζαηιδμϊ 

ἸΩΔ66 οὗ βίοπο᾽ ἔν. ἐζαηιπ-ὄμπϊ, ἴο ζαηιθη-- δίοπθο, ΤῸ ἐδθ ἢθῃ. 

Ρ!. σγαξάαη-Ὁ 'ἴοντι- Βαϊ δη θ᾽ (ἔν. ἐσγαάσιαη-6(5) ὃ 1417 ᾿. 182 ἔ; 

ἴτοπι σγαάέ ον, ορ. αν. οὐρανίων-ες ὉΘΙοΒίϊα.] ἱπηδ οι απί8᾽) 
θΟΙουροα 88 ἀδί. σγαδααηηί, δια 88 ἰπβίν. σγαξάαηι (ΜΙΚΙοβίοΣΝ 

Υεγρ]. ασά. 1113 156 1{.), ἔν. ᾿αησηνί, "-ἀη-ηι. 

Β΄ ιηι. 2. Ολ. [80 888: πη] δῖοι οὗὨ -ηρι- [0 τηῖ- ἴῃ ὑις ᾿πδιμϑ᾽ (--- Ἐξ12) 
διὰ ὑπᾳ ἿἹ σταδβρ, ἰδκο᾽ (ΞΞ ξέώνᾳ, ορ. σἄζεᾳ, δώητπᾳ, 8 666, 1). 89 



ΡῬγπξ ἔπιαν πων οὗπανρο. Σνποῖ 

"“ (λ1᾽ δινὰ ὧξ ἔἤρομα ὅς. ὧκ 2887 

ὦρο ΤΊ οον- ἘΠῚ « -- 'ππρ τ ἐ 8} ὐπὸ 

-ψ- δὲ ἷἰτἴ ἐς τῷ ὅἴατ. πὰ τὸ ποῦὶ σαν 

ῖ. Ἰδδο. τ Ὦν Ὑπὸ. Βαὶ - ὅδτ. ὑοῦ. Ἢ 

στοιαδῖν δΙΓΡα Στ δὶ ΤΣῊ ῬΕΓῊΝ ΘΟ ᾿πδιδον. 

Υ͂ 
Ρ 

εἰ σένα τε γε, [885 ποτιοὲ 

κοτ τἰκυδος ἤν δν ΧΧῊΠ ἍΝ ἢ παν. 

δα] ΠΑΤΙΟΣ ἷοδζ τουτὶ -- πρὶ τ 

Ὡς ππππ; ἰδησαφο. ΒΕ αὶ ἱπήν δ 

το ἀρ ἠέρα, πατοθ, Οιὰ, μὸβ [8 

ο΄ μάπανι {τ ἄππδ, Θὰ -ἘΡΞ :5 

πο Ἄμε [πᾶσ ποῖ, ασ. "πῶ 5 

ερνονε, 66}. Βοη6δ τ3π ψὶ 

ἃ τῷδίο. ΒΔΓ. Ρί. δὲς -Μὰ 

"Φ Τι πὶ τιδπς (ΠΡ. ϑὲῖσσ, 38 

- - ποι ΠΘΒΏΘΠΙἢΡ᾽ ἰ ιπ' 

μι σεν τ 80 Βοσορ, Ας Ρ' 

- ΘΑ ΘΒ. γε Β..2}ῇ ' 

εὐντος ἀπ [0ΠΠ8-ΟΔ ΟΡ ΌΓΙΘΘ " 

Ὁ τπρτ᾿ αἱ δ8. ἘΠΘΟΓΥ. 

- κα πιροὶ ἘΠῚ [ΟΥ̓ΠΕΘ Ι. 

τι αδᾶε ἢ 85 ΘΧΡρΪΟ-. 

-.-.- : δὲ ἐμδὲ ἐἢ 

: νῶν αὐἶσ. ΕΌΣΙ 

“τὸ πῆὶ 2858] ἱΠ 

“τον ας ΕΝ φὶμοῖ ἀΔ: 

-ταραχο: 10 δὲ 6ϑί. 

τω ΠῚ ΜῊ 8᾽ 

. πω ὃ πα ΠδΒδ ' 

μι χὰτ πὰ ἢν ἢ. 

“ - -ρὠ 

"Ὡς 

ἌἉ, 

"᾿ς . πὶ ΕΑ 





188 Ῥεῖΐπι. πάρ. πα88] οῃδηρββ. 8. 219---921. 

ἔοτταον ἔγ. Ἐεπ-ιέη (οΡ. ΟΟἾν. αέηηι, ατ. ὄνομα ο[6.), ἔμθ ἰαιέον ἔν. Ἐεφηι- τι 
(αοὐμ. πόμα, α΄. νέμω, τῇ. π6η4-) ὙΠῸ ἐἢ| Ξε [πάᾶρ. 5ᾳ- (δ 248). Οπ βοοουπὲ 
οὔ Ῥγαββ. ἐρεητ-α- ᾿παπιθ᾽ δηὰ 10}. ἐρεὼ τὸ 81αν. ἑηίᾳ ΝΘ πιπβὲ δββυπιθ ἐμαὶ 
[π6 δββὶ τ] 0 ὮΘΓΘ ἰο00}Κ Ρ]806 ἰπ ἐπ0 ρῥγὶπι. ΒΒ) .- 8᾽αν. ρογϊοά. δ ρεη:-, 

Ῥωρτ-ὖ (1. 86.) παὰ φῬγοῦθδθὶν δἰγοϑάν αὐ ἐπὶβ μογοὰ θθϑοπὶθ γημοη-) Ἡιπιῦ. 
σρ. 1μεἱ. οριῦ 8 238. 

ΝΑ884] οἤδηρθδ ἴῃ ἐπ ρῥγΐμι. πάρ. ρΡοτγὶοά. 

8 220. 7. βομπιάϊ (Κυδπ Ζίβοδν. ΧΧΎΙ 8381 67 δββιιπιθϑ 

(αὶ π, ἴῃ ἰδ6 8πη84] οοπηϊπαίϊομῃ Ἰἰοηρ υονγοὶ -[- π888] -- 8, 

αἰθαρροαγθά ἱπ 6 πάρ. ργίπιμ. ἰδηρυᾶρο. Εἰ. σ, Ἰηἀρ. -ἄβ ἴῃ 

[Πῃ6 860. ρ]. οὗἨ ἄ-ϑίοπιβ (ΒΚ. ἀδρᾶβ Ἱηδῦοβ,, Οοὐμ. σίδδα ἰδ, 

ΤΠ}. γαπκοβ-πὰ “᾿ἰαΐο {86 Παπᾶ8.) ἔν. -ἄ- "8, ορ. τ-ο-ηβ8 ἴῃ ἐπ 

τηΆ80.}. (τ. Οτγοῖ. νόμο-ψνς οἷθ.). [πᾶρ. ποίη. βρ. Ἦπᾶβ Ἱποηΐδ᾽ 

ἔν, Ἡηδη8 (ορ. 1.8[. ροη. γΡ]. ηιδηβ-ιώη οἵθ.), ἤθποθ ἐμ 5Κγ. ἔογπι 

"άδ. Τὴθ οπαϊηρ οὗ {πΠ6 ποπὶ. 86. πηᾶ80. ραγί. μῇ. δοί. -μῦδ (τ. 

εἰδώς, Αγ. υτάνᾶ ᾿ἹΚποπίπρ᾽, 8 649, 17) ἔν. -μῦηβ (6ρ. ὅ51Κυ. δοοὺ. 85. 

τη486. οἱ ασάδβ-απι οἰο.). 

ΤῊΪ8Β ΒΥΡΟΙ 6818 860ΠῚ8 0 π|0 ΜΌΣΕΝ πιθη ]οηϊηρ᾽ ἴῃ {118 Ρ͵4 06 

88 ὈΘΙΠΡ ἃ ῬΟΒΒΙΌΠΠΥ τ ΒΙΟἢ οὐρηξ ἰο Ὀ6 ποίϊοοά. Αὐ ρῥτϑϑϑαΐ 

ΠΟΥΘΥΘΣ Ὁ ΓΘρΌΪΓΟΒ 8 8.1} βσηοῦ ἰουπαδίϊοη. Υ6 8118}}] ΘΟΙ6 

ἴο Βροακ Ὀ6ΙοΟῪ οὗ 8βοπὶθ οὗ {Π6 [ὉΓΠῚ8 δπα ἔογπη- αἰ ρΌΥ 68. ὙΒΙΘἢ 

Βοδπαἑ δ88 Ὀγουρῆῃξ ΤΟΥ ΑΓ ἴῃ βυρροτί οὗ 18 {ΠΘΟΥΥ͂. 

8 221. [π 4]}1] πάρ. ἰδησρυαρθθ νὸ πηοοϑὺ νι [ὉΓΠ18 πᾶ υὶπρ' 

ἃ Π888] ἴπ (ἢ6 τοοὐ-ΒΥ}18 010, ὙΏΘη ἐπι|8 ΘηὯ8 ἴῃ 80 ΘΧΡΙΟΒΙΥΘ ΟΥ 

ἃ ΒΡΙΓΑπί, ὙΠΟΓΟ Ἧ0Ὸ ᾶῦθ ρΟΟα ΓΟΆΒΟῸΠ (0 ΒΌΡΡΟΒΘ {δπδί {Π6 884] 

0ὁπ06 δἰοοά ὈΘὨΪπα {π6 γοοί- 8014 0]60 88 παβ88] ϑυΐῆχ. ΕὍΓΙΏΒ 8180 

οἶΐθῃ οοοὰν Μὴ 8484] δι ῆχ ὈΘ840 (Π086 ὙΠΠῃη Πα488] ἱπῆχ. 1ὲ 

ἴδ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ ΠΟΙῸ 8 αιιθϑέϊοπ οὗ ἃ βουπά-οπδηρο Ὑ Π1Οἢ ἀδίθθ Ὀ80κ 

ἰο {πο Ιπάᾶρ΄ ρτῖμπι. ρουϊοα. Βυΐ 1ἐ 8.11] Γοπηδῖηβ ἰο Ὀ6 ΘΒ δ μοά 

Οἢ {πΠ6 ὁπ6 παπᾶ, ὈΥ̓͂ ψμδὲ ΔῊ {π6 π888] - δη οἱ ραίίοη (ΟΓ {6 

δοοίϊοη ργθραγίηρ Π0 ΨΑΥ ἴον 10) δἱ ἐμδὺ ὑϊπ|θὸ ΠΟῪ δρρθαγοά, 

ΠΟῪ πού; δηά οπ ἐδ6 οὐϊοῦ παπᾶ ἰξ τηυϑὲ Ὀ6 ἀοίογμ πο μοί  Γ 

{Π6 88Π1|6 ῬΓΟΘΘΒΒ ΟΥ̓ ΦΒΙΠΉΪΪΔΓ ῬΓΟΟΘΒΒΘΒ ΠαΥΘ ποὲὶ 880 παρρϑηθᾶ 

αἱ ἃ Ἰαίδυ ἐΐπὴθ ἰπ {π6 ἱπάϊγάυ δ] Ἰδηριιδρθθ, 6. ρ. ἴῃ ΠΑ]. (ορ. 

ΤἼυγπογθοη Κυλμπ Ζίβοην. ΧΧΥ͂Ι 801 8.) δηὰ ἐμυ8β οαυδο (6 

ὙΠ0]6 Πηᾶ88 ΟὗἨ ΘΧΘΙΏΡΪ6Β (0 μᾶγθ (0 δ6 οϑεϊπηδίθα ἔγομη Ὑϑυῖουδβ 

Ροϊπίβ οὗἩ υΥἱϑσ. [ἢ ΔΗΥ͂ Οο880 ἴξ ἰδ ΠΟ ΙΠ60Γ0 ϑοοιἀθηΐ ἐμαὶ (ἢ 



Ἐ 221. Ῥτίπι. ἱπᾶρ. παβαῖ οπβηρθ8. 189 

Ρπη. [πάρ ὀἤδηρο οὗ [Π6 γοΐοθθὶθθβ θχρ]οβῖνοθ ᾿ἱπίο {16 γοϊοθα 

ἃὲ ἰῃ6 οπά οὔ τοοΐβ (8 467, 7), 80 ΥΘαΌΘΏΔΥ ΔΡΡΘδΥΒ ἴῃ 60ῃ- 

προῖοη Ὑἢ Ρῥγθδοπί [ου  Οη8 Παυΐηρ ἃ Π888] ἱπῆχ (Οϑβιμοϊ 

Μοόρρη. ὕπ|. ΙΥ̓͂ 828, Ζυνς αοβοιῃ. ἃ. Ῥογί. 848), δηὰ ἐμαὶ ἐπ6 

8018 016, τ ΠΪΟἢ δα ΔΟΒοΣ θα {Π6 γΟὙ6] ἱπίο 1.86], 88. β'ΘΠΘΓΑΙΙΥ 

ππδοοθηΐθα ({Π6 βίγοπρ' ἔοττηβ οὗ ὑἐῃθ 5Ξ|κγ. βουθηΐῃ ρῥγθβϑηΐ-61888 

88 οἡπαάά-πὶ ἀο πο οοπιθ ἱπίο δοοουηΐ ἢΘ6Γ6). 

ΤῺΘ6 π888] δῃ οὶ ραίϊοη ΔΡΡοᾶγΒ πιοϑὲ ἰΓΘαυΘΗ ΪΥ ἰπ ἐΐθ 

Ῥγθβθηΐ ἔθῃβθ, Θβρθοία ]γ ἴπ {Π|6 ἔογπιδίϊοπ ψ ἢ δι Ἔχ -ό- -ό- (ΒΚΥ. 

δἰχὶ ἢ 61488), τ ἢ ὙΠ] οἢ ἐΠπ6 ΚΞ Κα. βουθηί Ῥγθβθηί- 1488 18 οἰ ΟΒΘΪῪ 

τοἰδίθα (8. {πΠ6 διιίμοῦ Β αγίϊοϊθ ἴῃ Μοῦρῃ. ὕπ|. ΠῚ 148 41). 81κν. 

ἱπηράπιδ, Ταϊῃ. ἱπηρὰ : ΟΙΒαΪρ. ργ-πίρ)μαᾳ, ἵν. τί. ἰοὶ»- ἘΠΊΘΑΡ, 

διε, 85.κτὶ οδίπαδην οἰἑπάσηιὶ, Τιαὶ. 8εἴπαῦ, ΟΗΘ. 8οἰπέαη (ορ. 

[30 ΑΥν. οαυβαί, 8εἰπααψροὶἑϊ, τ. σχινδαλμό-ς), ἔγοτῃ τί, βηλμαϊἔ- 

8ηδαϊ- 8011. ἰδατ, ὝΟτν. πυνθάνομαι, [{π. ρα-διιπαὰὶὰ : ΟΙΒυ]ρ. 

υἥ-δάπαᾳ ἔν. Ἐ-δώάπαᾳ, ἴν. τὶ. ὑῃμομαν» ὑπσαίοῃ, τηασκ, 5Ξκν. ψι)άϊξ 

γυπάγϊ, Τιᾶῖ. γε, ΤΑΙᾺ. 7 πφίμ : τ. ζεύγνῦμι, ἔτοπι τί, 7θμᾳ-. 

ΔΓπθα8Β, γοκο᾽, [με[. ραησῦ, ΟΗΘ. ΟΒ. ἱπῆ. μάμαπ (ἔν. ρῥυίμι. 
ὅεγ. ἤζαιθχαμα-η, ὃ 214) ρατί. βαησαη : αν. πήγνῦμι, ἔταπι τί. 

ρᾶζ- ρᾶ- 'δἰπά, τιακ ἔδϑθ, [,δἱ. ραπαδ : τ. πέτνημι Ἷ βρτγθδὰ 
οὔ, Οτ. λυγγάνομαι Ἱ μαγθ {π6 Βιίοουρ᾽ (λύγξ ἽἸΠοουρ᾽) : ΜΙᾺ. 

ΗΘ. εἰμοΐο ἔν. ργῖπη. Θθγπιδηῖς "δίεφησηα-η (δ ὅ34). Τά. 

ϑημιηκὼ Ἵ 8146, ρ]άο᾽ : ΜΙΔΙΗΘ. δρηδοκοη ἴο ἄτϑββ, δάοσῃ᾽ 

Ὁ .166]. φρο κΥ πἀ6Υ ἀγθβδ᾽ ἔγοηι ρυῖπι. ὅση. ἤδηιμχ-η- (8. 590). 

Νουμ ἔογπιδίϊοηβ. [,8ἰ. ξιεπαμ-8 στουηά, Ὀοξέοπι᾽, ΟΟἾν. δοπα 

δοηη '801084᾽, Θ΄. πύνδαξ “θοϊίοπι᾽ : 5Κν. δναϊηά-8 'θοϊίοπ, [,κἱ. 

πηάα, Ῥτυββ. μπάα- τῇ. ὑσχαίοτ,, Ποὐέ, 2 ἀθη8 ᾿νψαίοτ᾽ ἔν. "μηάθηβ, 

ἴλι8. ραπαδ -οὔς 'παίοτ᾽ ([π6 1,θἐξ. δπὰ ἐμ 1118. ψογᾶβ βϑϑ ἰο 
0δο ἀπο ἴο 8 οοπίατηϊπδίίϊοη οὗ (80 βίθιηβ ἤμημάα- δὰ ἔἤμαάθη-), ἴο 

ἰθε8ο 5κν. μημάάηι μπαάνὐ Ἵ ποῖ, θαίμο᾽ : 5ΞΚν. μάἀάη- μάη- ὑχδίου, 

ΜΑΥΘ᾽, τ. ὕδατ- ἴγοια "μώμ-ἐ- (δ 288) “λοσ-ύδνη (0), αοὐϊι. σαέέγ-, 

ἀαὲ, Ρ]. ναίπ-α-ηι, ᾿πϑίοτ᾽ ἡ. Ηδθγθ ΘΟ0Π|6 ρΘΥ 808 8180 [,8ὲ. »ι6),8- 
-.Ἔ---.- ὁ . . 

1) ΟΗα. πάρα 'ἵναυθ᾽ οδῇ ΟἿ]Υ ὃθ σομιρατθὰ οὐ ἰπθ βιρροβίξϊοη 
ἰδεῖ ἐμ τοοῖ οὔ πα} οπάρα ἴῃ ἐ, 80 ἐμαὶ ἐῃ6 ὦ ἴῃ [μ6ὲ. μια Β|κν. καάη- 
οἷο. τοῦ] βίαπα οἡ ἔπ ϑᾶπιθ ἰϑυῦϑὶ ΜΙ (Π6 ἢ ἱπ ραηφῦ πήγνῦΌμι (Ὀθβὶάθ 
ἴκλι. ραε-, βδικτ. ραξ-). 8.60. 80οΎ6. 



"8 Ὕω- ὅδ] ἃ ὅσσαι -- -: 

" ἢ 

- »- --- ΜΡ Ὶ “ὙΦ. 1 1 ῳ- Ὁ" ἜΠΕΝΕ»- διῖν Ὁ. 

-..» -πι[ἰἴὮἴσ-Ὃρο σΣὉ Στ πΣΣ σαν. ἴππνἅ' ΒΒ. ΝΟ. Ἢ 

.ἢςτὸϑ τγιρν- σαν. τ'ἢ. τι ἵἴω.. .“΄: 

μ ᾿».. . ,ὧὧαὲ δ δ’ ἘΞ Β δ6'ὃὉ" ἴ 
" -- 

᾿ ὸ 

Ξ- ΩΦ Ὁ ἰνπρ μὰ ΤΊ 5 Σ. Ἐδδι-σσασκο- διδτ ἷ-- 57 

2. Ι Στ ας τσ λτσς - 

-- τ, σν,- ΣΥ͂Σ λας. δά ἡ ἿῈΣ 584» 

Δι πΞ Τὸ . τοὐννῖδχιι 41. ΟἸΣΒΣΑ ἸΣΣΜΗ. . πα " ἂν 

“ππππεΕπ:- με πιο ρ τυ δηδ τ ΘΞΙΏΕΤΟΕ: 

τ. εἰπσῦ Ἀοστζοσι πχερξενρ σὰ τος ἜΠ5: ΣΤΟΘΙΕΗ͂ΣΙΤ {65 

ιν σὰ ὦ ω αι πὰ κατ τ σ᾽ πὲ. πῪ ΑἸᾺΚῚ ΚΕ ΠΡ 

δι: πὸ τοσοῦ αορῖπι έτος τ τ ΟΣπ ὦ. :όγαταξ ΒΗ 

μπρὸς “- πἰοόὸ ἘΞ τ ἐπ ἂς: νας. υἱκ νανηκη-. τ 

“" τ» 4“: ὦ ἂν δῶν πος εδ' ΒΈΞΕ ταατϑετοσέ ἢ 

τιν στα μι κα τότ αἴ τρ ὉΠ ὁ Ὡς ὈΙΒΡΑΈΧΟΣ 

οο Ον ὑσαςς ἡμοσι ὦ σ᾿ ἀπε ὦν τέσστι Ἣν πτιπητσς 

Στὰ δὲ “τμεῖν---} ΟἹ 3. νἀδε,.-ἀ.»--- .- ἉΣ δὶ “ας 

ΩΣ πεῖν μ. τίμιε. σα, στιν ππλο Τὶ ΤΗΣ πὶ Κὶ 

᾿ξ ποτ 5 

τμ ϑύωσπσιι: σης ΣΤΡ α ἑνκὰ ὅν ΔΤ Μαὶ {πη ἩΣ 

ΣΙ Βι απ. ῬΩρη Ἰυπσ. τἰρτ τ τις ω τοῦ παΓ  πιη επσΑ Ια 

τ Ὡς ὃ. ἀοὸ ᾧ 15 

1. Τὴξ βῆοσζ βευδεῖδ σελ 

ἐ τὲς Τμε πορᾶθ οἱ ττεαΐως τὸ τωι “. κα ἦ. αὶ τῷ δὲ 

φοκατεσε. ἰασιρθδσοε ταπᾶθσβ ἢ φδάτιβδιδ α. ἄτοδε Ἴδεπι ὑπ ἈΗ͂Ι 

.- ἀὐποδττὴρ ἔδο βοηδασα] πδδδὶο "οὐ φιλο τὸε Ὅν ἐτιλτ! 

“ππατ τ (πτῶι. διὰ, ΓΧ 9) Ν᾽ 35, Καια᾿ν Ζονεὰς. ΚΥΗ͂Ι "ἐς : τῇ 

σπΡ ὅς Μυτμὰ, πὶ. ΠῚ 151 ἅ-: 2. Βεδβιπιῖ τ ὅπ [ἑϑενοε -ἄνπε. ποτ Ἀὲ 

θμὰα. Κυπεε ζεμοης. ΧΧΙΥ͂ 391 ζ-: Οειβοί Καλπ΄: Ζωκάς. ΧΌΤΥ ἐὉ { 

Ἱδυτμῖ πὶ Σ 9. Δ Π14Π1Υ ν- τ 8- Βεοσερδδθέγξιι ἸΣ ΜῈ κει 

ΠῚ 1:  - ΕἘπῈκ ᾿θιά. ΠῚ 151 Δ΄, Ὁ 161 Ε: ἀὲ ὅδαϑειτε βτωπγε τς 

16 κπριώπωθ. ψτιπαίοῦ δίς. 86 Δ 1 δ' 9339: 6 Βετνεν ὑενεὰ. ὅκα. 

Ῥ.- 9" δ.-: χρυ] ἴθ Ῥαυ-Βτγαπκηο Βεῖςσ. ΥἹἱ 106 Κ΄ ᾶ:“’ὴεᾶ: Κὐξε. ἃ - 

ΝΠ 109 δ: ΚΊωακε Βείεσ. σὰν Θεβϑοῖι. ἀ. γεσπε. ὕδαμας. 11 ἔ: ὦ. - Εις 

λιηξοτ Ἐυβη᾿ε Ζικοῆσ. ΧΧΥΠ 431 : Ζίπιπεεν ἰδὲ. 49. 



» 9 0 
ἢ 223-224, ΤῊΘ Π88418 αϑ βοπδηΐβ. είπι. [πὰρ ηι, τ, ἢ, Ὁ. 191 

1, ὕὉπδοοθπίοα 1) θΘἴοτΘ ΘΧΡΙΟΒΙΥ ΘΒ, ΒΡ γα πβ, Π888]}8 

διὰ ἸΙαυ 8, δπα ΕἸ ΠΔ4}1γ, 6. ρ. ᾿έρέό-8. ρατί. ρᾶ88. ἴγομῃ τί. 

ἐθη- ᾿δἰγτϑίοι, οχέίθπά᾽ : 5Κν. ἑαέά-8: βὄηιηψ ποῖῃ. 806. 8Βρ. οὗ ἐπ 

πραΐ, βίθιη ᾿86-9η.- δ (ἩΓΟΥ͂, 8664 : [.4{. 86 )16Ή. 

2. , ἢ ἀπδοοοηίοα Ὀθἔοτθ ὦ, 6. ρ. ἤιμὶό 1. 8ρ. Ὀγθβ. 

ἴοι τί. τ16π- ὩΠΙηκΚ᾽ : 111. νεπὼ. Ηρα δγθ ῬγΟΌΘΌΪΥ 8180 

ἰο ὃὉ0 ΡΙδοθά {Π6 οομπιἰ παίϊοηβ 24, 94, 8. ὃ 220. 

9. ΠΕ Ρῥυϊποῖρ8)] δοοοηὺ θοίοτο σοπβοηδηΐβ, 6. ῥ΄. 

“ηΐπ 8. γ]. οὗ ἤ᾿έ8-ηι Ἵ τη" : 5Κγ. 8- ἀξ. 
4. ηι, ἢ Ὀοίογθ βοπαηΐβ, ἴῃ ΜΏΙΘὮ 6880 22, 2 ὝΘΓΘ 

ΒΔΡΟΚΘῺ 88 ρ] 168, 6. ρ. πίρη.- (τῇ. ἐδη,.-} ᾿δἰχοίο θα, ἐμ ῖπ᾿ : 5Κτ. 

ἰαη-ὦ-. ὙΠΟ. ρ]146 ΘΟ βοπδηΐ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠμαθα ἰο φ, ὁ ἴῃ βύοἢ [πὰρ 

σ᾽ Πα 0Π8 88 μα, ἤζα, 6. ρ. Ταάμιό τες 81κν. γοᾶ. ἀμυά ΟΟΙΒυ]ρ. 

ἀΐζοα. 8. 8 111 ρΡ. 110. 

ΤΠ6 ΤΟ] ΟΡ ἰβ Δῃ δρϑοίγαοί οὗ {ῃ6 υϑι.8] γϑργοβθηίβέϊοι οὗ 

ᾷ ἰῃ ἰΠ6 [πᾶρ΄. βοραγαίθ ἀθυθίοριηθηΐβ ἔγοτῃ {Π 686 0 ροϊπίβ οὗ 

Ρυϊπατἐϊνο πάρ. ΡοΥΙοά. 

8 224. 1. Ὁπαοοσηίθα Ὀοίοτθ Θχρ]οδίυθδ, ΒΡ γδπΐβ,. 
88888 8π4 ᾿ἰ4ᾳυϊ48, δπα ἔ1Π8]]γ. 

"Κη ότι απάγοᾶ᾽ : 5Κυ. ἐαξά-ηι, τ. ἑεκατό-ν, 1ιαξ. σοηἔμ-ηι, 
Ο.Ἶν. εἰ, οι. δπά, ΤΑ. δουπία-8. ἔφην ἐό- 'ροπο᾽, ἔφην - 

8 Ροϊηρ᾽ ἔν. τί, αθηι- : ϑΚν. σαΐά-8 σάξὲ-ὅ, Οτ. βατύό-ς βάσι-ς, Τιαἱ. 

ψε-ρομέμ-8 Ἰηουοηί δ, οἴῃ. σα-φμηιβί-. ἔβϑηι- Θαὶς βίθιῃ οἵ ἔ80η1- 

1) ογο δπὰ ἴῃ ὑπὸ [0] οί 88 πὸ ῥγῖπι. πὰρ. δοσοηςζαδιΐοι ἰβ 

ὑσταγ8 τποϑηΐ, ἔγοπι ἩΠπΙοἢ ἰμῃ6 ἱπαϊνγϊ ἀμ) Ἰδηρυδροβ ἀονυϊαιίθα ἰπ ΤΏΔΗΥ͂ ἰῃ- 

Ἡβῆσθβ. 8.66 ὶ 669, 



Σ᾿ “Ξαι :.-.-  ο . ξ Ξδὲ δ τ τἝὯὮὖῤ ΛτΛη ᾽ἣἝὃἝὃὉὃὉὃὉΒἙΒἝἙὉ͵ ἝΞ -Ἐ-.-  ΄...ὉὉὉΌὉΌὉΌὉΌὃΌὃὉὃ ὖὃὖθὃθὃἝὃἝὃἝὃ τοῦ 
πὸ ἃ ὙῈΞ τς τ πο ἀπ- πο ἀνο- ἐταρο ὶ ( 
τι τ -.ο-. Ἐπ᾿: Ως 0 Ὅτι τοὁοὌὍὅππ τς αν δὼ, 
τ “|| “ῳ. - πὶ τῆ τὰ ἀπ γὼ ἢ ὅς Δ εχαῖ 
πιο πτΞ ΤΠ Σ΄ πεὸὶ - απ σ᾿ -π : τ ὦ 
-«ἰ. πο τς. -Ὁς,- - 1.-.ὄ. - ο 

«.ιἰ-"π' πιστ - - τ Ξπῶῦ Ἃ - ; 
εν τ'ς ὧν -- ''- δε »- ἄππα.... Βα νυ τΩὧΩἦΆἢ ΟΣ ἢ.-. σι. εἰ- 

το-- τε κα »ν-αἢ σι κοι οςς. τ: “πο Ὦ καὶ 18σ᾽ 
-- , τ ν ἴ4 

τι ταν ψεῖϊ:.. πων " πὸ ᾳ, ν, ἰσαω. ἢ 1 - -» 
ἥ πς. πο τὰς ἀντ ἥἴψκ--"»- αντρουῦ- πῶ πῶς τ΄ δ Σ τς πῦξὸὸ τὸ τσ μαι ατμΐ τω, 

καῖ. 'ν τ-τ--Ὄ ξεσς. -- -, ΠΗ Ο τὰ μι ἢ γχιγ- πᾳ - ϑὲτ. “«41.-.ξ- - “τοι τ τῷ τῊΣ χη πα. ῥα 
- μα αν τπ στον ἀκμοα, ἌΓ ΠῚ τ ἢ ὧν ἡ 
ΧΣ ἀταρττῖ τῷ πον: παρ χττο ς πγωϊρυσισα, πππι͵ρηϊ {ςτὸ οἵ 5 μησὶ ΞΣΣ πῶγς πῶσ ττοϑντος χΚ » ως οὗ μα. --- 

τ΄ τῆς τὮ τς κι πω παριεὶς συ νπτῶς μεῖτα κυσα [(Δἱ 
Ἡλι Τὰς ἘΝ ΣΝ ὙΜΣΤ ἀν  ρτσδμερν-ς ἐν Ξ.:Π; Ἢ ΠΉΒΒΝΝ τ παμ-Γύ- 3 
Ὧς .ὦ, Σ ει ΤῸ τερ ἐμππιο με άσσα, ας αέαρο-ς. 
ππε γεν πεωπρίαα ται απ εὐ προ μπα γι, τ ἕμπ ς ὡς -«ἀ- [μὲ 
- Ξε τὴ τις τσ, τῶν τες -ἀοἱ ἐπΐτἍ5 οἵ 
τρί .», τ ΤῊΣ τῶ τὴ Σ τίπτὰ -τ -ππὶ τὰ ἰδ ΟΠ. 
τσ ρῖς ιἵ -αρρο-ποην ῊΞ μέ πα δι νό- 
π᾿ μα φ- πῶσ, 

Κ5- ὅισπ {.6- Ἥπω. ὰΞ με ἄμε ἤξν φαάεολαϊὲ 
ἀν ἤγωσμίπ, ὃ ἜΣ, βέαοαν ἀἕρασνς τῇ, ϑὰπ ἐτεδις διρω ΟΗΘ. 
ζω Ὁ Ἄταισ. ἩΠΙΣΎ. Τὰ ΓΙ σις δγξμειεε ὦν τα αδἐὸ. στογο 
2 ἀρὰ ὁ, σπρισ ἀοτ ἀσταβ πτσυας πος ἢ τὰ ΤοοΟίΒ). 

“ππλά- δα μ- ἀπιῖΐς, πποῖ τ: ὅκπὶ ὡΦ τἄ- Οὐ. ἔλαχί-ς 
ξάσκηρησ-ς, ΟἸΕΐς ἧκρε ΠΥ, 

5 216. 3 κα ἀπιτοζοῖῖο δοΐσγο αὶ "φῳἰὁ ἹἽ ρο᾽ 
ἔγητα στ 4ρηθ- - τ. 7.εῖν», ἴτησι ὕήάσευ πήκωώρω (ὃκ 904. 639), 
αι τραῦ (9 .}} τοι, τ πες το ππθ- Κ᾽ - 9Κτ. 
»»Ὧ"--γαςίξ, ἔν. μμένεται (0 ἴδὸ πιολπὶπν διὰ (ὭτίαΞ Οτγυπάς. 5 
1.0.5. 212). μπᾶ. μεν ΟΙΒαῖσ. κίε. Ῥτοα, ξ. ἔφλμ- - τοτη 
τι, φίση- ον τ᾿ κτ. Αὐπ-νἐξ ρμάβα. (ἔοτ τεσαϊαγ "σλαν-ψά-ἐξ, 
ἅ 4:93ᾷὋῺἶ ὼτετα.), Ὁ Βαΐς. 2 κ-)α Ἵ εαὶ οΝ΄. τοαρ. Βοσιβῆοη οἵ (ἢ6 
ΡΓεβεπὶ ἔτοπι ποῦ δέεπιβ ἴῃ -ἐν- -νιεν- ἢΠμὶσ. ομάϊην οἵ 1. 8. 



ἢ 295- -2927, ,Ῥείπι. πάρ. ηι, ῳ, ἃ. τ. 198 

φτολό : 8Κν. ὠὐῥαμ-ψάτ-ηη ἰο μἰῥάη- Ὅ.]1, οχ᾽, δγαϊηπαμ-ψά-ην ἴο 
ὑγάῤνιαν- τι. Ῥσαγοτ᾽, αἵ. τεκταίνω [0 τέκτων ᾿οαγροῃΐογ᾽, ὁπερμαίνω 
ἰο σπέρμα '8664, σογιη᾽, αοὐμ. σίῤέτηεμη-7α ἴο ἐσιηνη- ᾿Βρ] ὁμαἀουτ᾽, 

1 1ἴβ Ῥγοῦδ]ο ἐμπαὺ {ῃ6 ἰγθαΐπηθπί οὗ ηῷ, φὴ πὰ Ατ. ἀντ. 

πὰ ὅ['αν. 88 δπδίορουϑ ἰο ἐμαὶ οὗ ηηἷ, φί. 85.κσ. γοά. )ασαπυάῃμ 

ἱπὰρ, "αο-αητιόβ ἀπ )ασμαηυάπ Ἰπᾶρ. ἐαᾳλθ-αὐη-μὅ8, Ῥατί. ρὲ, 

δοῖ, ἴτγοη {16 τοοίβ 46)3- 'σο δπᾶὰ αἤθη- Ὡθν᾿ (ορ. 8 199 τϑῃι.). 

δκτγ, ἐαπυ-ἔ ἴδια. ἰο ἑαπεςᾧ ᾿βέγθίομοά᾽ ἔγ. ἔμ-τετῖ, ορ. ΟΗΘ. ἀμηηὶ 

Ἐμπ᾿ ἔν. Ἐῤμηςμεῖα-. τ. ρατί. βεβα-()ώς, γεγα-()ώς ποτα ἔοσπιϑᾶ 

ΔΏΘΥΝ ΔῸΣ [ΓΟΓΠΒ ὙΠΠῚ βα-, γα-.-. ΟΟΒυ]ρ. ρατγί. ρῇ. ρμ (ρς-ἴ 

ἸῸ Πδηρ,, βέγαϊ π᾿) ΠΙΑΥ Πάνυ διίβοη ἔγ. Ἐρϊπη-υΐ (ορ. ἀα-οἴ ἔτοπι 
ἀἄαᾳ-ἰ Ἴο ρὶνθ᾽): ορ. ηἴμὲ7} ταϊποτ᾽ ἰο οὐ. τομηΐζα ἔν. ἐν -ημ-ἴ2-Ὁ 

(ᾷ 184 Ρ. 161). Ορ. {86 δυίμον Μοῦρῃ. ὕπέ. Π 211 ἢ. 214, 

Οββοῦ Ζὰγ αοβοι. ἃ. Ῥογῖ. 404, 436. 

δ 2206. 8. Αοοθηΐθα ὈΘΙΟΓΘ ΘΟ ΒΟΉ ΔΗ 8. ῬΘΙΒΟΠΔ] οηαϊηρ 

οἵ 8. Ρ]. -πϊί, -ἠξ, 6. 5. Ργθ8. ἱπάϊο. ἔ8- 4, ορί. "βὲ-ἰ "ϑι-ἡξ, 

᾿προτῇ. "ὁ 8-ηὲ ἴτοπι τί. 686- Ὅθ, ΚΞ, 8- ἀπέ 'Ἅγθ ἄβ- αι ἵπχοῦθ.. 
αν. Ιοῃ. ἔᾶσι ἱατθ᾽ ἔν. ἔέστ-ωντι (8. 205), ΕἸ. ἔων δἰ ἔν, "ἐστ-ταν 1) 

Βαοί. εἶαν ἵ'χογθ᾽ (ει ἔγ, ἡ, 8 12).. ὕπιδγ. 8-ὁπὲ 'δαηΐ, Ο.1,8(. 

8:!-επί κἰη , ΟΟἿν, ἐξ ᾿'δυπί᾽, 8. 8 248, 8... Ο.Ϊ061 δγηε 'αγθ᾽ ῥυΐηι. 

ὅοτῃ. Ἤϊζ-μηρί, Ο.106]. οἶϑϑὶ ΟΗΟῸ. εοίβομν ἜποΥῪ Κπον᾿ τσ] ἢ 

ν τ ατὑ. -αν, πάρ. «ἡ. ΟΟΒυϊρ. 7αα-οἶ ὝΠΘΥ θα: ορ. ὅΚυ. 

σὐ-ὠμ: 8-οτῖϑί δα84ε ἴγοτῃ δοάᾳ Ἱ Βέϊηρ᾽: ορ. α΄. ἐδειξ-αν, 

8 227. 4. ηῆι, ηηπ (ηι, ἡ 511468) οἴου 80 η 808. 

ϑηι-ό- ΔΏΥ οπϑ᾽ (γι, 86η1-} : Β5Κν. 8αηϊα-, ατ. ἀμό-, Οαοἰῇ. 

ϑῃα- Σ ὈΥ ἐπ6 8146 οὗ [μ18 ὁρ. ἱπᾶρ, ἤβηι- ἰὰ ατ, μ-ὥνυξ 'παγ]ηρ' 

0η6 οἷανν, ἴθιη. μιέα 'σπα᾽ (8 ὅ68, 6). ἔφᾳηνη-ὅ ργϑϑϑηΐ ἴουτη 

τοῦ τὲ. ηϑηι- 'ρο᾽ : 5Κν. νϑᾶ, σαηι--η, ΟΗΟ. ζοηιαη ἈΡ8. σπαΉ 

0.16]. ζορια; ὅ8Κγ. σαιπάηι : ΑΥ. ἃ σίνιια- ἢ τὸ δμυ-ἀ-ηιΐ : ἀ- ιο- 

α-ἑ οἷο. 

Ἐηπ-ύ- ἰοἰγοίομοᾶ, ἐπἰπ᾿ : 5Κν. ἐαη-τ--ὅ, α΄. ταν-υ-γλωσσο-ς, 

[μδἱ. ἐοη-ἰι-ἦ-8, ΟΟἿν, ἑαμτα, Οὐοττγοβροηάϊηρ ἕο ἐπ ἀοι]6 βυτῆχ 

ἴοσπη -ἰο-- πᾶ -ἰ)ο- (8. 120), -γο- δηά -7γ7γ0- (δ 287), [ποτ οχὶβϑίθα 8 

1) ΤῊ «α ἰη ΕἸ. ἔα» ὁ8ῃ, ΟΥ̓ οουγδθ, ΟΥ̓ 8 θ4 4180 ΓΟΡΊΪΑΥΥ γοργοβθηὶ δη 

οἷάος .. [ἡ ἐμαὶ οα86 ἐπ ἔογτηι σπουἹὰ ποῖ ὈΘΙΟΠΡ Π6ΓΘ 8ἃ8 ἃ ΠΟῪ [ΟΓτ δ ϊο 1. 
Βιυρκτ δηπ, ΕἸεπιθηί8. 13 



194 πὰρ τ, , Ἀ, τὸ τὰ Αὐγας. 8 221-- 228, 

-Ῥνο- -πο- Ὀεεῖο. Ἠσποο 6. Ρ. ϑὅκτ. γεά, γα)-ανπά-Ξ Ὀοαϊάα ψα)- 

8ά-6Φ ᾿τεποταϊδου οὗ ἐπα ροάβ᾽, Οἵ. στεγ-ανό-ς δαβῖάθ στεγ-ψύ-ς 

ογεείηρ᾽, ἐδ-ανό-ν Ἰοοῦ᾿ δεαίο 5κτ. ώππο- πε ̓ οοά ἔτ. ᾿αά-πα-'. 

γεά. φαπά- Βαοί. βανά Ο]6ε]. ἔονα -- πὰρ. ᾿ανν-ἄ-, Ὀδοιάθ 

γοά. σνά- Οτ. μνα- ἔτ. "Ξ3νά- (ἴὰ μνάομαι Ἵ 866 κΚ ἃ Ὑἱίο [ὉΓ 

ΤΥ ΗΓ, ὃ 492) ΟἿτ. μενᾶ (ξεη. 86.) -Ξ- Ἱπᾶρ. “η-ἀ- πιο; 
ἐρ. τ. βιόςς Ὅοπ᾽ [μ|0. σὰ Ἰμτοδά᾽ θεδάς 5,|κτ. ψά- Ὅον- 

πἰτιηρ. Ργοβ. στὰ ἰξιανενε 1 Ιοατο ὅτ. λεμπ-άνω δαβίάο ΘΓ. 

δάχ-νω οἷς. (ΟεἰμοΥ᾽ Ζεν Θοθοῖ. ἃ. Ῥογῖ. 407). ἔφ ην- η- : δ8Κκν. 

σπ-μάγά-ε ΟΥτ. ἀν-υδρο-ς ᾿παιοιϊοϑθ᾽, Ὀοβιὰθ ψ- Ὀδίογθ δχρίοβιτθθ 

οἴς.. 6. 5. 5κτ. α-ρ»άά- αν. ἀ-πους Ἰοο ϊοεδ᾽ ἴῃ ἐπα Οὐ ΟΣ ᾿δηρτιαρθ8 

Ἧ6 δηγα ἰδ6 βαπὶθ ἔογπι ἴῃ ὑοὶῃ οΘϑ968, Αση. α"-, [,3|. “1 

οί. ν»-. 

Οπ ἐδο ῥεῖ. πάρ. ἱπέογοβδηρθ Ὀθέγθθ ΜῈ", ΒΝ δηά ",, " 

ΔΙΟΓ ΘΟμβοπδηίβ οΡ. 858 120. 153. 

Ατγγϑη. 

8 228. 1. 5Κτ. γάολαϊξ ΑΥ. ψαξαϊξὲ 8. 8ρ. ὑγοβ., ϑὅΚτ. ψαίά- ΑΥ. 

ψαία- ρατὲ. ρ888 ἔγοπι ΑΤ. ψαηι- Ὧο τοδίγαίῃ, συτθ᾽, ῥτῖπι. ἢ. "7 ηνἐζέει, 
Ἐγηνίό-. 81ν. σαδέ Αν. (68Ρ.) σαΐαξ 2. βρ. ἵπρογ. ἔογηι γί. (ονι- 

ξο᾽, φεῖπι. ἢ. ᾿φηταλί. 85,Κν. ῥαίά-ηι ΑΥ΄. 8αΐε-τι Ῥαπάγοά᾽ : {10}. 

βζίῆηϊα-8, Ἰπᾶρ. "ξηνό-ηι. ϑδ8Κτ. δίαδι- ἔτ. ᾿βέηεδἢ- ἴῃ δέαδἠ-πά-π 
1. 88. Ῥγϑβ., ἐαδέαδἠ-ὧν 8. Ρ]. γῇ. (8. 85. ἐαδέάπιδΥ[α) ἴτομι τί. 

ϑέοηιδἧ- (ρτίπι. Ασ. βἰλαμνιδἦ»»Ὁ) ᾿δἰτθηρίμθα, ρσὸΡ ρ΄. 

Ξκτ, δαααδά- Αγ. Ο. Ῥεγβ. δαδία- ᾿θουπά᾽, πάρ. “δΥῃει δ Ὁ ἰό- 
ἔτοπι τέ. ὀμεμαΐ,- ᾿Οϊπα᾽ ; 80 αἰβο δδμά}- ἴὰ 5Κν. δααλμπά(ζε 6 Ὀἰηάθ᾽ 
δαάλψάϊξ ὍΘ ἰΒ θουπά᾽ ἀπά οἶμοτβ. β8ν. ἐαϑέά- Αγ. βαβέα- ᾿ΒρΟΚΚΘΩ, 
γαϊαθϑά᾽, ρεῖπι. ἢ. ἐξ} 8-ἰὅ- : 1,8. οξηδιε-8 ἃ ἈΘῪ ἴοΥπιϑέϊοι ἴογ "θη βέτι-8. 
ΒΚν. μαίά- Αγ. 7αΐα- ᾿οἰτυοῖκ᾽ (τοραγάϊπρ' (Π6 ἱπίξϊ4] 8. ὃ 454 γοπι.): 

ατ. φατό-ς, [πᾶρ. ᾿αμ-ἰό-, τὶ. αλθη- 'πθνν, βίσῖκθ, Κι}, 85ν. 

ἰα-πό-πὴ ΑΥν. ἐἰα-παο-η Ἵ βίγοίοι ουὔ : ΟΥ. τά-νυ-ται, τί. ἐἱεη- 
"«ἰγοίοβ ουἱ, οχίοπᾶ᾽, βΞ,κὺ. ἂν. -πηῖα-, -ῦα- 88. δηιθοοπβοηδηίαὶ 

ΨΘΑΚ ἔογπι οὗ {πΠ6 [πᾶρ΄. ϑβυῆχοθ -Ὡ3 65, -μθῆ- : Ἰοο. Ρ]. ὅν. 
ἀδμάνια-8ι, ἀεὶ. Ὁ]. ὅτ. ἀμάπια-ψαθ Αγ. αἀἀπια-ὃψο (ϑκτ. αλᾶ- 

ηπαη- ἴδοι, Ια οἴο. αὖ. ἀἄ-ηαη- ἀᾳ-πιαη- ᾿ογθαίαγο᾽) : ορ. τ. 
ἀνα-θήμα-σι; ϑὅκν. ράνναία-8. Ὑδῆρα οὗ τηουηίΐδιηβ᾽ Αν. ραμγραϊᾶ- 



ἢ 238 -- 229. [πᾶρ. γι, ῳ, ἢ, Ῥ 'π Ατγδη. 195 

ἢ. Ἰοουπίαϊπ᾽, ἰο 5Κτ. ράγραη- π, 'ποᾶρ, Κηοί᾽ : αΓ. πείρατα 1,68Ὁ. 
πέρρατα, Ἰπᾶρ. "ρογ-μῃ-ἴο-. Βκτ, 8-αἰ- ΑΥ΄ δ-αἷ- πθαῖκ βὲ. ΤΌΣΠὰ 

οἵ [89 ρατί, οὗ ἀδϑηιέ αἰηιΐ Ἵ τη", 6. ρ. ἰπ ἐμ ἔθη. δαΐΐ, πμαϊῥὶ: 

0Ρ. ὅτ. ον. ἔασσα, Ἱπᾶρ. ἔ8-μἰ-ξ. β8Κκν. ΑΥν. -ὰ Ξξ ἔπρῳ ἴῃ 

[86 ποι. 800. 85. οὗἁ -0},-ϑίθιηβ: δ, ἀδά-ηια, Αν. ἀἄτηια ἀφηικα: 

Φρ. ατ. ἀνα-θη-μα, Τιαἰ. ηδ-ηι6Ή. 

8Κν. αὐμόϊΙ᾽ Αν. αὐηαοίέέ (8 898) ἫὯ6 γϑϑοθθβ᾽, ργίτι. ἢ. 
Ἡπέμεεϊ τ ορ. ΒΚκν. ρογί. ἀπάξα, αν. ἐνεγκεῖν. Β5Κτ. δαλι-ᾧ 'άθπβο, 
πο" ἔν, τὐλῃθῆτ-ώ- 5. : ορ. ϑιρο]. δάλέῥῥμα- ἀπ Αν. δᾳεαΐ- ἡ 

Ῥτοδίηθϑθ, βίγθηρί.. 

ΒΚν, Αν. -αο- Ῥοπέ ἴῃ ἃ οογίαὶη ἀϊγθοίίοη, ἑυσπϑᾶ᾽, 6. 9. ἴῃ 

δκν. Ἰοο. ρ]. ργαίψ-ἀάξ-διε ᾿ἰπϑέγ. 9}. -ἀσ-ὀλμδ, ἔν. ἔρᾳ-) θὰ 8. 

ἴοτπῃ ἰο 5Κτν, -αῆο- Αν. -απὸ- : ΟΥ. ποδ-απ-ό-ς, Τιαΐ. Ῥγορ πιο 

(ερ. Οβ μοῦ Μογρῆ. ὕπἰ. ΕΥ̓ 249 Π΄.. 

Οοποογηΐηρ (δ6 αυα αν οἴδηρθθ οὗ ὦ ἴῃ ΑΥ̓͂. 860 ὃ 94. 

δ 229. 2. 8Κνι. σαμιψάξ Αν. απιγὰ ΟΟῬογβ. 7αηιῖψα 8. 8ρ. 

ορί. ἔγοπι τὲ. (οηι- ἱπο᾽, ῥτῖπι. ἢ, "φῃ-εϊό- 1); ϑίονοεβ (Ῥαυ]- Βγαυηθβ᾽ 

Βοίίν. ὙΠ1 81 4) ρίδοθβ ῃθγθ ἀρβ. ορέ. οψηῖθ 9]. σψηιθη τα Οοἐἢ. 

"μιρηγάπ 0]. "κιωιοῖπα. β5Κτ. »ιάηψαίϊξ Αν. νιαπψοίξ 6 ἐπίῃ Κ᾽, 
Ο.Ρδγβ. 2. 86. ὁοη͵). ργθϑ. δοί. φιαπέψαϊψ: Τὐϊῃ. ηεμίὰ, Τηάρ. ΡΓΘΒ. 

8ῖ, Ἤπῃ-1ό-, ὀοττοδροπάϊηρ ἐο ΚΚν. ἡπαηψά- ὃ ὉΟΌΓΑρΡΘ, 268], δηροτ᾽ 

Αν. "παϊηψμνὅ 'δρὶγιῦ, ἔγοιμῃ τὲ. “ι|64-. 8|ν. δαηψάϊξξ Αγ. 7αηψοίξ 
Ὧι 16 βέγιοκ᾽ : ΟΙΒυ]ρ. δγηεζᾳ Ἵ οὐἐ οδδ, τϑαρ᾿; 5Κν. λαηψάξ Αν. 

αηψα 8. 80. ορί. Ἴ6 ΠΙΔΥ δι γῖκο, ἔγοπι τί. αἕδη- ᾿δύγικθ᾽, 
Ὠοηοιμηϊηδίνο γοσῦθ: 8. 86. 5Κκν. μάαη-ψά- ᾿δἰτθαπιθ ὀγαϊηιαῃ- 

γά-ἰἴ Ῥγταγβ᾽, Αν. υψαχηιαη-ψ0- πὶ ̓ἀ6 Ὀϑταίθϑ᾽. 

Βθπι.. Οπ πο ΟΟΡ̓οσβ. [Ὁγπ|8 ορ. 8 126 ρΡ. 116. 

Ῥατέ. ρῇ. 5Κν. να-ραη-οάη Αν. τα-ταη-οὗ ἴτοτα Ατὐ. ναη- 
Ὁδίαϊπ᾽: ΟΡ. ἐ1π0 Ὑ68Κ 8(. ἔοσπι ὅἴσ. σαυη-ἠδ- ΑΥ΄. ναοη-μὅ-. ΒΚτ. 

Ἰ. ἀυ. ψσάπυαβ (ἴον Ῥσαποάβ, δοορηίθα δἰξος (6 ΘῃδΙ ΟΡ οὗ {δ 

88.) ἴτοτῃη φαηι- σο᾽ : ὁρ. 3. γ!. φαίμά. β5,Κν. μααη-υάπέ- ὙΟῚ ἴῃ 
πίον ἀϊηαη-οάπί- ᾿απϊπηδίοα᾽. 

Οὐποογπίπηρ ἐπ6 αυδ᾿ αἰϊνο οὔδηρθθ οὗ α ἱπ ΑΥ, 860 ὃ 94. 
----. 

1) 85κι. σανι-ψάξ ἴο σηιτῖνά (1. 85. τυϊὰ.)} δ 7ασαητυάη ἴο }ασηι-ὑδὲ 
(φασί. γε. δοῖ. τιδβο. δπὰ ἔθπι.). Οπἡ ἴσγδη. ἱπι[18] 7- ορ. ὃ 451 σγθϑῆὶ. 
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196 ἴπᾶρ. τι, Ὁ, ἢ, Ῥ ἰῃ Αὐγϑῃ. 8 280 --231. 

8 2800. 8. ὅ85,κὺ. 8-ἀπἱ Ααυ. ἀ-οηδὲ ΟἹΡουβ. λ-αἰϊν (τοδὰ 

λμαπίϊ, ὃ 191 τθπν.}) ὙΒΘΥ͂ ἀτθ᾽, [πᾶρ. ὅ8-η{; τ ΒΘΟΟΠΑΔΓΥ Θπάϊηρ 

5Κν. ἄβ-απ 8-άπη ΑΥ. -οη ΟΟΡΡουβ. αἦνα (τοδὰ ἄξταη, ὃ 191 

Γ0.). δ85Κν. ψιάμέϊ ΑΥ. ψερίμέΐ ΒΟΥ ρο, [πᾶρ. δε : ορ. δύ. 
ἰᾶσι; ὙΠ ΒΘΟΟΠάΔΙΥ οπάϊηρ 5,κγ. ἄψ- αη ΟΟΡουβ. ἀψ-α (τ. ἄψ-αη). 
5κτν. 8:-ιάηία- ᾿θουπάδγγ, ραγεϊπρ᾽ : αΥ. ἔσμάνε- Ἱποπρ᾽, [πάρ. 
᾿ο᾽-ηνή-ἴ0-) ἰο ὅτ. 8:-ηάη- ΟὟ. ἱ-μον-ιἃ, τὶ. 8α1- Ἰϊπιῖῦ, Ὀϊπά᾽, 

Οπ αν. 6 ἔγτοιῃ ἃ 866 8 94. 

8 281. 4. 58αρίαηι-ά-8. ἱϑογθηί πῃ) : [,Δὲ, ϑ8ορέϊηιιι-8, [Ιπᾶρ. 

ἐβορίημη-ό-8, ἴο ΠΟΙ ΡΓΟΌΔΌΪΥ α͵8ο Ὀδθίοηρ Ο.ἶτ. βοοδέπιαἀ ΜΙιά. 

Ογιαγ. ϑοἰ μοὶ (8. 684): θαὲ ΟΟΒυ]ρ. 8εάηιψ-7 2 Ῥτυβθ. βερίέπια- 8 

11}. βὅκηϊα-8. ἔν. Ἐβορίηιό-8. ϑ8κν. ναπάϊξἑ 6 σαΐηβ, ἰονθβϑ᾽ βαηάϊ 

Ὧ6 αἰξαϊπθ ἔγ. ἐμρη-ό-ἰ "δῃη- ες (Αγ. πυαπαϊξ μαπμαϊδὲ οἰ ΠΟΥ 

Ιἀθϑηΐοα] ψιΐῃ ἔπθ80 5ΞΚΡ. [ὈΥτὴ8 οὐ {κ βϑΚγ. οάπαϊἑ βάμαξἑ δἴνον 

οἰαθ8 ἢ): Οοὐ!. μρερπαπαβ ποὺ το]οϊοϊηρ. [πϑὲιγ. 80. 85ΞΚν. 

ὑγάμηιαῃῃ-α (ὀγάδηιαη- π. Ῥταγοῦ) Αν. δαγλδβηιαπτ-α (δαγ'βηιαη- τὰ. 
Δ ΟΥ 0141 τοαἢ ἔγ. σα. ἀν. Ὡρφητ-α, ιν ἔΠθ86 ὁρ. ὅΚν. πάπηινᾶ 

(πἄνιαη- ἢ. δπ|6). Απέθβοηδηίαὶ 5ν. ἂν. ΟἹ οσβ. απ- 'πσπ-᾿ : 

ατ. ἀν-, πάρ. ἔμη-. 

φμαη-ά- (ΚΠ Ηρ’ Ὀοϑάθ6 -σἕη-ά- (σο-σῃπά- χ- ΚΙ] πρ᾽} ἰδ 

Β᾽ ΠΏ} Γ ἰο σίγεα- Ὀθδίἀ6 -σγ-ά- ᾿Ῥ 8]]οσσίηρ, ἀσνουγηρ (8 290). 

Οπ {πὸ αυδ]ταύϊνο οἰδηροθ οὗ {86 α ἰπ ἄν. 8. ὃ 94. 

Βοπι. ΤῊΘ Ατ. ϑηάϊηρ οὗὨ 1. 85. -ανὶ 6. ᾧς. πῃ 8κε. ἄδ-αηι Ἱ ν᾽ (6ρ. 
αν. ἦα ἡ - "ὅ8-η}) δῃὰ ἐμαὶ οἵ ἐπθ δοὸ. 85. 6. ᾧ. πῃ Ξε. ράά-ανι “οοῖ 
(οΡ. τ. πόδια -Ξ “ροά-) Ῥοϊηξ ἴο τη. ΤΉγοο οχρί δπδίϊοηϑ δγὸ ροβϑὶῦ]6. 
1. ΤΠογθ οχίδιϑὰ ἱπ ῥτίπι. πάρ. Ὀϑβἀθ - δηὰ -ῇ ἃ ἴοστα -ι (δὰ -8) 
αἴλον ἐπ0 ΠΙΒΠΏΘΓ Οὗ ἰπΠ6 ῬΠΘποΙηθπδ ἀϊδβουββοὰ ἴῃ 88 812. 818. Ιη (Πδὲ 6886 
ΟΥρτυ. -αν ἱπ ἀ(»)δρια(»)τ-αν (Αἰ. ἀνδριόντ-α) οἴο. Θου]ὰ Ὀ6 αἱ Θο Υ οοππροίοα 
αἰ ἐπ0 ΑΓ. ἔογπι. 2. “Ὧι ὈΘΟΩΠΙΘ “ει. ὈΥ̓͂ ἃ Βρθοΐὶδὶ] ΑΓ. ἀθυθ]ορπιοηῖ, 
ὙΠθὴ ἔπ6 [Ὁ] ον ποτὰ Ὀορᾶπ υὐἱδῆ ἃ βοηδηΐ, ἱ. 6. βοποσγαίϑθα δὴ με 8ἃ8 
κἰϊάθ, ὑπᾶάρϑν [ἢ 6 βᾶπι6 οομα 0 η8 88 ἢ δηὰ με οὔζοη πιδὰθ ἐποὶῦ ρΡῬΘΔγΘΠΟΟ 

Θἴϊοῦ -ἰ δπὰ -μ ἴῃ τϑυίουβ ἰδηρύδροβ. 8. -ηι ὈΘοδὴθ -α πῃ Ὀτὶπι. Ατ. (6. 

Βκκν. ἀάξα) ἀπὰ ἐπὶβ θϑοαπιθ ἐγαπϑίογπιοα ἐὸ - τὶ αὐξου ἐπ ΔΠΘΙΟΡῪ οἵὨ ἴοσπιδ 
Εἶκο 8κν. ἀδδανα-ηι, ἀξοα-πι. ὙΤῊΘ βοοοῃμὰ ροββί ΒΓ βθθπιβ ἐο ἄθβογυθ (Π 9 
Ῥγοίογθμποθ, δπὰ ἐδθ σὲ {γρθ ἴῃ δοπδβίἀογαϊΐοη οἵ ἀδδανγανι ἀπὰ ἀδναπι πιϑὺῦ 
πᾶνθ Ὀθ6η βϑηθγα ἰβοὰ ἐῃγουρῆ ἰπθ βἰὰθ ὈΥ βἰὰθ οχἰβίθποθ οὗ ἄβαηι σ- δὰ 

“ἄβα {-, ράδανπι α- ἀπὰ “ρμᾶάα {- (αρ. 7. ϑομιϊάξ ΚυμπΒ Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΤΙ 
282 ἔ). Οὑ. διλᾶϊμη" ἃ 288. 



ἢ 232 --- 298. πάρ. γι, 85) ἢ, Ἢ ἴῃ Ατπιθη. δηὰ ἀτϑοῖ. 191 

ΑΓΙΘῺ 181. 

8 232. ἤϑαη ᾿ὕποπίγ δοοοτάϊηρ ἰο ΗΠ ΒΟ Δ ηη ἔγ. ἔσίδαη 

(ὡποοχπὶπρ φ- ὃ8 162, διὰ -8- ὃ 408): βδ5Κν. υἰδαΐέ-, α΄. ον. 
Βοοί. «ἔκατι, Τιδἰ. υτσίμίξ, Τα ρ. Ἐμξδηνε- οὐ Ἡρρέρε- (βτβὲ 80116016 
πποργέαϊη). ἐαϑη ἰθπ᾿ ΡΓΟΌΔΌΙΪΙΥ ἔγ. 1πᾶρ. Ἐαοζηι : αοὐμ. ἑαόδμη 
(ορΡ. 8 651, 2). ἐπη 'πἰπθ᾽, ρ]. ἐπμη- ἢ ον ἱηημης : οοπποοίθα πηοϑὲ 

Οἰοθ Υ τὴ αν. Ῥένξα (ἐννα-, εἰνα-, ἐνα-, 8. 166), Ὀοοῖάθ ΞΚν. πάνα 

ΟΙν. ποὶ π- πὰρ. ἡπόμῃ. αἀπμη ᾿πδπιθ᾽ ἔν, απμαη ταη-ηαΉ, (δ 202): 

δκν. "ἄτ-πια, αὐ. ὄνο-μα, Τ,αἴ. πδ-εηιοη, ΟΟἾν. αἵπηι η-,) [πᾶρ΄. -᾿η}. 

ὅ5- ᾿πη-᾿ τΞῷὸ [πάρ. Ὁ- δπὰ "3η- (ΒΚν. α- απ-,) α΄. ἀ- ἀν-, [ αἱ. 

“π-) ΘΟοἰμ. 15,5), 6. ρ. αηεϑαρ ᾿σΔΥΘἢθ ταξίοπθ δὲ υϑῦρο᾽ : ορ. ΟὟ. 

ἄτφωνος ; απ-απῖρι ᾿ἸδτηθἾ688᾽ : ορ. Θσ. ἀν- ὠώνυμος. ζΚαρ-αἷ- ἴὰ ρ]. 
ξαμαΐ-ἢ “ποτηθπ᾿ : Βωοί. βανᾶ Ο.106]. ζοπα ἱποπιδπ᾽, ῥγίμη. ἔ. 

ἐφῃπκᾶ-. Ῥτοβϑηΐ [ογπδέϊνο ϑυΐῆχ -αηό-, 6. σ. ἰζεαηότηι Ἱ Ἰοανο᾽ 
φεαηότπι Ἵ πα : αΥ. -ανω, λιμπάνω, ρῥτῖπι. ἢ. -3η6- -ηπο- 1) : ὮΥ͂ 

ἴπ6 56 οἵἉ {μῖ8 ὁρ. -π6-, 6. . αή-ηθ-ηι Ἷ τηλκο᾽, |κ ατν. δάκτνω. 

σμαΐπ,), θ6ῃ. απιαγ τα, ᾿δαϊατηθι (ΟΡ. 4180 αηιαγ-ανγὶη ᾿αθδίϊνυβ᾽ 
αηιαγ-αἱπὲὶ ᾿Ἰτηθ8818) : ΟΗΌ. Ο.166]. βιμαγ δι πθ΄. 

ἴῃ {Π0 ἔογπιβ ἐαϑ, πη, ἀπὲ ἴ[Ὧ6 ἃ ἰπ {πΠ6 ἤπ8] 801}14]6 -αϑ 

64 ἀϊδαρροαγοὰ Ὁγ ἐδ ἰαὺγ οὗ π8]8 (δ θ61, 1). 

Οαγθ 6Κ. 

8 288. 1. βάσκω Ἱ βμο᾽: 8Κν. σάοϊιαηινὶ Ἱ ρο᾽, Ἱπᾶρ. "4ηι-8ζὅ, 
ἔγοπι τέ. φοπῖ-. ἐρατό-ς Ἰογο γ᾽ : ΞΚε. γαξά-8 Ὑο]οϊοίπρ, Ἰογϑα᾽, [παρ΄ 

Ῥγηεἰό-5, τί. γον (ΒΚυ. γάμι-α-ἰδ). -αι Θπαϊηρ οὗ ἐπ 1. 8ῷ. ἴῃ 

ἦτα Ἱ παϑ᾽, ἐχε()-α Ῥουγοὰ ουἱ᾽, ὄδεικ-στα οποᾶ,, ἠδετα πον’ 

οἰο., πάρ. -ι. 

ἔχαδον ἴτοιι χενδ- 'δοῖζθ᾽ (ἔπ. χείσομαι, 8 206) : 1,6. ργθ-"οηαά-Ὁ. 

ἔπαθον πεπαθυῖα ἴτοτη πενθ- 001, πένθος. ἀ-νῦμι ἀ-νύω αἀ-νύω 

Ἱ οοπιθ ἰο ἐμ ρο8]" : 5Κν. 8α-πό-ην, Ἰπᾶρ΄. "8ῳ-πόμ-ηιὶ,͵ τὶ. 860ην- 3). 

1) ΟἿΪΥ ἐγδοοθ ἔουπᾶ ἰπ ΑΓ.,) 48 ἰῃ βΚν. γγοά, ἐξεαηπα-ἰ, ΑΥ. ροξ-απαϊζ 

πεγϑης-αἰπτᾶ. 8606. (16 δοοϊάθηοο, δηὰ Βαδυίβοϊοηδο Αὐ. ΕΌσβοῆ. 1ΠΠ| 94 ἢ. 

2) ον ἃ δοπ͵θοίαγο οομποθτηΐηρ ἐπθ δέγϑηρο βρ ἐγ 18 10η18 ἴῃ ἀγῦμι 
ἀνίω 8600 Ο Βὲδο Ζυν αοβοῖ. ἃ. Ῥογῆ. 419 ἢ, 



198 πὰρ. γι, τὶ ἢ, Ῥ ἴῃ Οτθοκ. 8 238-- 235. 

τα- ᾿δἰτοίοι, βραπ᾿ ἰῃ τά-νυ-ται τέ-τα-ται τα-τό-ς οἷα.: 5Κγ. ἐα-, 

ἐα-πμ-ἰξ͵, Τιαὶ. ἰθη-,) ἰοη-ἔμ-8, τί, ἰθη-. φα- ΚΠ ἴπ πέ-φα-ται 
φα-τό-ς, Ἰηάρ. αλῳ- : ΒΚν. λα-ἰά-8 ᾿δἰγαοῖκ, γέ-γα-μεν 1. 9]. ρΐ. 

ἰο γεν- ᾿σἰσηθγθ᾽, γένεος. ἔςχτα-μεν, ἔσχτα-το τα ὅΚτ, ἀ-κξῥα-ἕα, δοτ. 

ἰο χτεν- ὅΚγ. ζξαη- ἜΠ)]), 1,680. ἄμμες Αἰδ. ἡμεῖς ᾿πο᾽, ῥτῖπῃ. αν. 

"ά-σμε- (8 666): δΚτ. σ-ϑηια- (ἀδί. αϑ».νά-δψαηι 'πο 018), ΘΒ. 
8, [πᾶρ. ἔγεϑηιθ-. ταῦ) -μα-, ΜΘΔΚ ἔοτηη οὗ (Π6 πομηῖπαὶ 

ἔχοϑβ -6-, -10.- φρα-σί, ἴο φρεν- ᾿Ἰηϊἀ ἢ, τυϊπά᾽, ὕδ-εα-τ-, ἰο 

-, μάἀ-ώμ.- μά-η- ᾿παίοτ᾽ - ὀνό- μα-σι : ϑΚν. πά-πηια-δι, ἰο πά-ηιαη- 

“1- Ὥδιηθ᾽; ὀνό-ματα ᾿ἴκο [,δἱ. οὔσπδ-πιοηία. ϑυῆχ οὗ ἐδ 
.» Ὀ]. τας : 5Κτ. -αϑ, 1,δἱ. -ὅ8 (ἔν. ὅ-6η8, δ 208) οἷο. [πάρ΄. - 88, 

β. νῆας ῬΒ8|ρ8᾽ : 5Κτ. πᾶρ-αϑ 1αἱ. πᾶυ-ὅ8: ὀφρύας ᾿0γ6-Ὀγονθ : 

ν. δηγώυ-αϑΒ. Ἑϊπάϊπρ οὗ ἰμ6 8. Ρ]. πιά. -αταε «-ατο : ὅτ. -αἰξ, 

α, Ἰπᾶρ. -οἱάϊ, -μἱό: ἥαται, ἥατο ἽΠΠΟΥ 8ἰ0, Βα : ΒΚγ. ἄδβαίξ, 

α; ρογῆ. κεκλίαται τετράφαται, ορί. γενοίατο οἷο. ἐν-νέ()α 

1θ᾽ (οτἶψ. ᾿πἶπθ ἰπ 4}}᾿, ἐν- [η᾽} : 5Κτ. πάσα, Αὐτὰ. ἐπη (8. 282), 

Ὑ. μοὶ η- (Αἰ. πουϑηῖι αἴϊου Π6 δῃδ ΟΡ οὗ ϑ8ορίοηι, ἀδοθη,), 

ξ 152, 

ἔλαχο-ν ἴτοτῃ λὲγχ-» ΟΡ. Ρ΄. λέλογχα. 

Ἀθπι. ὁ ἷπ εἴκοσι Ὀ68140 ξέκατι ἔθη" οὐοθ. ἀοθ8 ποὲ γα] τοργοβοπὲ 
ζ. βοηϑῃὲ π888]. 8660 ἐμ δυύΐμονβ ασίϑοῃ. ασγϑπι. Ρ. 68 ἢ. 

8 284. 2. βαίνω Ἵ ρο᾽: [δἱ. οοπὶδ, Ἰηᾶρ. αη:-ἰό, 8 204. 

αἶθο καίνω Ἱ ΚΙ᾿, ῥεῖ. ἢ τῴηεϊό, ἴο καμ-ό-ντες πο ἀρδϑά᾽: 
᾿ δαηπιαψαηι! Ἵ ρμαΐ ἐο ἀθαίῃ, ἀθϑίγογ᾽; ν ογϑρέ ἰπΐο ἔκανον, 
να ἔτοιῃ χαΐίνω. ἴ,ο80. χεαίνω Ἱ ΚΙ ἔν. ἔχτρειχω, τί. κτεν-. 

νεται : ϑὅΚν. πιάηψγαίξ, Τιῖι ἢ. πιπὼὰ, τὲ. ηϊθη- (8. ὃ 228). Απαᾶ- 

18} τιταίνω Ἱ ϑἰγοίοι ουἱ᾽, τεκταίψω Ἷ Ὀ0114᾽, σπερμαίψω Ἱ ἔτυο- 

᾿ (οΡ. οί. φίηνη)α Ἵ 88 1η6᾽} οο. τέκσαιψα ἴδαπι. ἰο τέκτων 

ΡΘπέθσ᾽, ρθη. 85. τεχταίνης ἴκΚὸ Οοἰῃ. ἰαδημ)ῦδ (Ποπι. 
ημη-ὶ Πρ ηηρ᾽}; 6Ρ. [809 δυίμπονῦ Μοῦρῃ. [Ππ|. Π 198 ΑΗ, 

ΒοΙ͂ Ζιὰν Οαἴοβοι. ἃ. Ῥογί. 462 {. Οἡ {μ0 2- ρθη ῃθβὶβ 866 

181. 6089. 

8 236. 8. 8. Ρ]. -αντι, Αἰξ, -ἄσι ἔν. -ἠξὲ : ἴτᾶσι ἍΒΟΥ ρο᾿: 

. ψ-άμ; ἀγ-ενύ-ἄσε ὍΠΟΥ ὈΓΘΩΚ ἴῃ ρῥΐίθοθϑ, οὔιδλ" : ορ. 5Κτ. 

"Ἡμοεάμε, Ἰπᾶρ. ἐ-περρεἠ, ῬαΡ οὶ ρα] βυΐῆχ -αντ- τα Ἰηάρ. 

ἴῃ δείξ-αντ-, ὑπερ-κύδ-αντ, ἀ-κάμ-αντ-, π-αντ- (δ 166 ν, 147). 



ἢ 235-- 238. Ἱπάρ. γι, αὶ ἃ) ' ἴῃ [ἰ8]16. 199 

θαι, πιο Πο]ἀ ἐν, δηὰ οὐποῦβ α ἰο 00 ἐπ ΓΟΡΌΪΔΥ τορτοβοηϊδέϊοη οὗ 

δορθηἰθὰ δΒοηδηξ π888]..0. 710 ἰδοίϑ δϑϑῖῆ ἰὼ 08 0 δ3τ00 Ὀοδὲ Ὑὑἡὰὰτἢ [π6 
Ἀγροίβοδὶβ σίυθη Δ ΌΟΥΘ. 

8 286. 4. ἅ-μα αὶ ομοθ᾽ αρ-ὅ- ΔΗ͂ 0πη6; 5ΞΚτ. 8αη1-α- 

Οοί!. 8ι.-α- ΔΗΥ͂ ΟὨΘ΄᾽, [πάρ΄. 87ηη5- (τΘΔΚ δβίθῃι ἴοσπι Ὀοϑιάθ 
8|- 8η1-) πθ΄, Βαοί. βανᾶ ᾿πῖθ᾽ : Ασηθη. μοὶ. ζαη-αὐἴ Ο 106]. 
ἴοπα, Ἰπᾶρ. ᾿αῃη-ἄ-. Αον. ταμεῖν, κτανεῖν, θανεῖν ἴτοτα τεμ- 'οαΐ᾽, 

χτεν- Ἅ11}, θὲν- (θείνω) «έγῖκθ, Κι. ὙοΔΚ 8ὲ. δαμ- Ὡουδο᾽ 

(Ὀεϑίἀθ δὲμ- ἴῃ δεσπότης, ὃ 204 Ρ. 1171) ἱπ δαμ-αρτ- 'θροιθθ᾽, 

ΡΙΟΡΘΙΪΥ Ἱπδηδρίπρ ἐμ6 πουβο᾽, ἰο ἀρτύω ἐπ-αρτῆς (Ὗ. βομυ]:0 

Κυμπη Ζέίβοιν. ΧΧΥΙΠ 281). 

1ἰ4]110. 

2371. ΤΊΟ πάρ. βοπδῃΐ ἢ8884]8 ὈθΟδπιθ ἴῃ ἐπ Ῥγΐπι. [{8]. 

ροτϊοὰ 6, 601, 619, 84 {πὰ [611 ἰοροίδοσ σι πάρ. 6 -- 1888]. 

ἴῃ ἐπ 88Π|0 ΠΙΘΠΠΟΙ 88 ἰπ {π6 ἰδέ οοπ Ὀἰπϑίϊ ἢ 6 Ῥϑβ8θα ἰηίο 

ἱ ἰπ ΤἸιαἰΐη, 6. ρα. 8ἰπεσι (πὰρ. ἤδη...) πΠΚὸ ἐησμῦ: Οὐ. τέγγω, 

8. ὃ 65 ρῥ. 58. 

8 238. 1. [αἱ. 8,η-ρίοα εἰηεσιξ : αὐ. ἅ-παξ, πάρ. ὅ8η:- 
οηθ᾽. οεηέμ-ηι : Γι. οσὶδιία-8 ᾿παπάγοά᾽, [πάρ. "ζηνό-ι. υἱσίηϊξ: 
αν. ἐέκατει (ορ. 8 282); υτοξϑίηιν8 ἴγ. Ἐοϊοοεηἐ  ἰηιο- (8 208): 

ὅτ, Βαοί. “ϊκαστό-ς. αδοοηι, ὕτηρν. αἀοδοη-ἰμ} ᾿ἀυοάθοὶτη": 

Βκν, ἀάξα. 

οδηδϑι-8. (ἴῸΓ τορυ αν Ἐοθηϑίμ-8),) Οδβο. σρμ-σο 80 ΠΟΙ. 89. ἴθῃηι. 
Ἰποθηβδ᾽ οὐ δέον 6 Ἵπ οΘηθιπι : δαϑέά- ϑροκοπη, να]υθϑάᾶ᾽, πάρ. 

"ζμ8-ἰό-. ἔδη5,-8: 5ΚΥ. αδι- ϑποτὰ᾽, [,αἱ, δηιῦ, Τπιῦγ. θη πίυτ 
δοορ᾽ δηίατ᾽, Ο8ο. ρεγέ- θηιοϑί ρου τηϑί᾽, ἔγ. Ἐρηι-ό Ξ 111}. ἡμιὼ ΟΟΒυ]ρ. 
ἥπᾳ Ἱ 8612Ζ6. ἰδ Κο᾽ (8 219 τϑι}. 2) ἔγοπι τέ. η9η1- “οἱ (6ν. νέμω Ἱ 

464] οὐ, ροβθθ8βθ,, αοἰμ. πέρια Ἱ ἰακο); ἤφηηό τϑὲ Ὀθοϑῖηθ "ηιηιό, 
ἐδοποθ ἐρηῦ. ἱομίδ: ϑκυ. ἑαϊ ὁ τοπ᾽, τ. τάσι-ς 'ὰ βἰγοίομϊηρ᾽. Βυῆχ 

«πιο -ἰο- ΞΞ Β[κῦ. -ηια-ἰα-, αν. -μα-το- αθτη. -ημπ-ἀ(α- : [οἰ πιοηΐῳτ-ηὶ 

(ἔν. ᾿ιογϑία-ηιομέμρη}),) Οδο. δὺϊ]. ἐγίβἐδα-τὩϑηΐα ἃ. 7μροηςία: 

Θοίμ. μπάα (78πάῶ4α Ὁ) ὉὩουϊπ᾽, ορῇ. Ἐξ οὐ μά. ἐγὶξη8 

ἰο α΄. τριάς, ᾿Κο ϑ51κν. ἀαξάξ- ᾿ἀδοδᾶθ᾽ ἰο ΟαΥ. δεκάς ἢ). [,δἱ. -ση8ι,-8 

1) ΕἸΒΟΡ ἐμο ποηϊ. 82. δπὰ 100. ρΡ!. οὗ ἐποδβο τ, βυνδέαπεϊν! ΠΌμΘΣ 818 
ἴῃ -ἐς 6γ6 ἐμ6 οοοδβίοι οὗ ἐμ ὶῦ ρδβϑίῃρ πο ἐπ δηδΊ ΟῪ οὗ δ-δίθπιβ (οΡ. 
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-ὅ8.-8 6. δ΄. ἴῃ οἔγδδιδ (ἢ Ῥγοβοσυϑα ἴῃ ζογηιη 88 οἰ6.) δα ρ] δἰ πᾶ 

ὈΥ Οβέμο 1) 88 ἔν. ἐ"ομθη,880-, "-ο- γέ ίο-, οτὶρ. [86 γγϑαὶκ ἔογπὶ οἵ 

[Π6 βϑυῆχ -μοηΐ- (ΒΘ κγ. «υαηΐ-, τ. -ἰενι-), -ἰο- Ῥαγ οὶ ρὶ8] βυξῆχ 

88 ἴῃ ἀδογίμ-8, Ὀοἐιιϑέ-8, αοσγδίι-8 οἷο. ΑΓ ΟΙΡΙ4] 8. γμαθηξ- : 

5Κκν, γνάαί- (Ἰπᾶρ. ἡγμάμέ-; Ὀοβίάθ ἐπ βίγοηρ ἔογπι γγμαόημί- : 
Βκν. γμαάμί-), ἴγοπι γμάδ : 5κτ. γναάηιϊ ΟΝ], τηοαπ᾿, ΑἈ66. ρ]. 

ρθα-ὅ8, Ὁπμδν. "607-77 ΘΓΟΠΘΒ, Ργοοθῦοθ ΕΓ. ῥγίπι. [{8]. ἢ-6}8 

(88 208. 209), Ἰπᾶρ. ἔ-μ8 : 5Κν. -αϑ, αὐ. -ας.ς πὄ-πιθη, Ὁταδτ. 

ΔΘ 11 ἤ0-"16 πομηθη᾽, [πᾶρ, ἔπη : 5Κν. πάτηια, αν. ὄνο-μα, 

᾿ Οαἷπηὶ Ἠπ᾿ ἸΒΙΠΙΘ᾽; ΔΠΔΙΟΡΟΌΒΙΥ μηφμτοη, ὕπηῦγ. ππὶ- Θῃ 
ἼΘη᾿ : ΟΙἿν. ἠμὸ π- ἃ. Ῥαυϊίοτ, ορ. ατ. ἀλειφ-α, καρᾶ ἔν. 
ασ-α: ΘΟΠΟΘΓΠΙπρ (ἢ6 ΤΠπ}ὉΓ. ΘΠ ΠΡ - ΘΙ, -θ) -Θ ἢ 8. 8 200. 

ἄἀΐηφια ἔπσμα (8 869) : αοἴ. ἐμσφ ΟΗΟ. φσα ᾿ἰοπρπθ᾽; 

.Βυὶρ. -εαγκῦ Ῥτυβ8. ἐρμιβιιιοὶβ οηραθ δ'8ϑο Ὀθϊοηρ ῃθγα, ἰΐ 
5 ἐπα {Π6 ρῥγῖπι. ἢ ἰ8 αβδ,ι-μᾶ, ἀπ ἐμαὶ ἀ- δᾶ8 ΌὈθθα 

γροἃ ἴῃ Βα! 1ο-Β]ανοπῖο; 8. ΒΟΖΖΘΠΌΘΓΡΟΓ ἴῃ ἢ18 Βοιίν. 1184, 

Βι Π᾽Ά6Ὲ Ουἰίζαν. 148 ἢ, 7πυθηοι-8, ταῦτ. ἐθθηφαῦ ᾿Ἰαγθποδθ᾽ : 

, ψμυαδά-8. 

8 289. 2, νυϑηΐϊδ υοηΐμηί (ἰταπβίοσγοα ἰηΐο {π6 ΔηΔΙΟΡῪ οἵ 

)8 ἴῃ -7γ6) : ατ. βαίνω, Ἰπάρ. ἔφηι-ὶό, τί, ᾳθηι- ᾽δο᾽ (ορ. 8 208). 

8 240. 8. ὕὕπιῦγ. 85-οηὲ 'ἱδυπί᾽, Ο.],ὐ. 8-1-οηΐ διηί,, 8. 8 226. 

ῬδΡ Οἱ ρ᾽4] 8(. 8-6ηὐ- ᾿οϊπρ᾽ ([μα[. ργαθ-δδη8, Οβο. ργαθ-βϑομ 

ΒΒΘἢ θ᾽) ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ δ Ὀοὶμ ἰο {Π6 δοοθηίθα ἔογπι ϑ51κῦ. 5-ἀηέ- 

;, "δή -ὀ ἀπᾶ ἴο (Π0 υπαοοθηΐθᾶ ἔογσπι Κ5'ἴκγ. 8-αἐ-, αὕ. ἐαε- 

γ, ὅ5-ρἴ-. 

8 241, 4. ἰθηι-ῖ-8 ἔτ, Ἰηάρ, μη--, 8 221. Ποριῦ (πδηνῦ 

μη0- ἢ θη16) δοο. Ο.]1,Αἰ. μοηιδητ-οηι - αοίμ, σιήπα, ρθη. σμηιῖρδ, 

υ; (Π686 ἔοττηβ βίαπά ἰοὸ Ῥγιβθ. δηον [ἀτἢ. φημ Ἰαπαπ᾽ (Ὀ]. 

μδ8) ἰπ ἐπθ βϑῖηθ γϑ᾽αίϊοῃ 88 πάρ. ἔχφμηά- ἰο ᾿αηπά- ᾿πιο᾽ 
21). 

8θρίηιιιβ, ἀδοίηιι8, πῦμμδ (ἴῃ {π6 βχϑί ᾿ηϑίδποθ ἔν. ἔπομθηο-δ, 

δὺ. ἱπβοσίρ. ηοΐῃθ) ἔν, "βορίηη-0-8, "ἀοζηιηι-0-8, "πθμ},-0-8, 
--....-.-ὖᾧἷἝ. 

δὲς ἴῸΓ του] ἥνεποτες, 8 827), οὐ {ποτ οχίβίθά ἃ ὑσὶ. [πάφ. ἰπῖον- 
Ιῶ9 οὗ ἔθη δπὰ πιϑάϊα (ὃ 469, 7). 

1) οοπιππϊοαιθα Ὀγ [οἔέθτ. 
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8. ὃ 281. Βυρονγαίϊνο βυΐῆχ -ἐἕηο- (ορ- 1.58) : δ'κν, -«ἑαηιά- (ψα- 
ἰαπιά-8 “ποῖ οὗ πιδηγ᾽, τοὶαἱί.), Θοὐμ. -ἑιωνα- -αιφηα- (αὐοξιηηαη- 

Ἰαίίοτ᾽, λἰοἱ-ἀμηιαη- 66}, [πᾶρ. δεέημηό-. ὙΉθγΘ οχἱβίβ ἃ ἀουθί. 

τορατἀϊηρ ἐογη 5, ἰο ἑόγηθπ (ορ. Τὐπιῦν, ἐόγησποθ-6 ᾿δα ἴοτ- 
τηϊπυτη᾽, ΟΒβο. ἐογθιηπαιἐθηβ ΘΓ ΠΥ ΘΓ), 88 (0 ὙΠΟΥΠΟΓ 

γ0 δῦ ΠΟΓΘ ὈΓΘΥ. [{4]. 2,4, ΟΥ ὙΠ οίμον οἹα ») ἢγβὺ ὈθοδπῚΘ γΟο8]16 

ἴῃ [4]. 186], 8ῖπο6 ρθη. 86. ἐθγ)}},-18 οου]α ΘΧ δ ῦ]  ΘοΥγοβροπᾶ ἴο 

ὅδκτ, ἑάγηιαμ-αϑ (ορ. ὀγάξϊηιαμ-ἃ, 8 231). ΤΊ ϑαπθ ἀοιδὲ οχ δίβ 

τι τορατὰ ἰοὸ ῥόημηα, ἀοηεῖμμς8 Ὀθθ149 ἀοημι-8) ἰἄηιηα ὈΘδ1 49 

ἰἄπιπα δ ἃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥἾΟΙ 8111}. ἔοση8. ΕἾἼΡ ΠΟΓΠΊΟΓΘ -- οου]ὰ 

᾿6Γ0 αἰϑο Ὁ [πάρ΄. -6- 1) 

Ο. τ 88}. 

8 2442. []ηᾶρ. π888}18 ΒΟπϑπ8 δηᾶ πάρ. 6 -᾿ ἘΞ Π888}}18 60Π- 

ΒΟΒ8η8 Δα [4]]16ὴ ἰοροίμος ἴῃ [Ὁ18} Ὀοέογθ Θομπβοηδϑηΐθ, 88 ἴῃ [{8], 

Βαυὲ ἐμ Ὺ 58ιὲ}}} οχ βέθα δραγὶ ἴῃ ρυίπι. Κουῖο, 88. 18 βΒῃοσῃ Υ {Π6 

ἀετοὶ ἰγθαέμηθηλ 'ἱπ ὑπ6 Βυιέξ, Ὀγάποῦ (866 ΖΡ Κυμηθ 

ζοῦν. ΧΧΥ͂Ι 4560). Απέρβομδηίαὶ -ῳῴηπ- (δοοογάϊηρ ἰο ΤΠΌΓΡη- 

ΘΥ̓́Θ6}} ὈΘΟΔΠῚΘ -αΠ- ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἴῃ ῥτὶπι. Καὶ]. ; ορ. 8 298, 8. 

ὃ 248. 1. οδέ ᾿μυπᾶάγοα᾽ : Ογγ, Βτοέ. οαηὲέ Οὐγῃ. σαη8, 

μι. δ)ιδία-8, Ἰπᾶρ. Ἐδηνότηι. ἐίολιο, σθαι. δίοδισὶ, ᾿σπαπίγ᾽ : ΜΙᾶ. 
Ογην. μφείπέ Οὐτ. ὠσαπβ8 βτ. οὐξαΐέ-, Τιαὶ, υἱσίμίξΣ. οδί, απ- 

δοορηίο ἃ ἔογπι οἱΐα-, ψηΠ᾿ : Ογν. οαμέ Οοτη. οαπ8, αἵ. κατά. 
ἀξί ᾿τοοΐ μ᾽ : Ογαν. ἀαπέ Οὐτη. απ οί. ἐμρβ--8. (ορ. 8ὶ 244), 

δ8Κν. ἀαέ- (τϑὰῖκ 8.. ἴΌγπὶ ἴῃ ἱπϑέγ. 85. ἀἄαἱ-ἄ οἷο. Ὀθβίἀθ ἐπ βέγοῃρ 

ἀάμέ- --Ξ τ. ὁδόντ- ΟΗΕ. χαμαὶ Οϑ. ἑαμά Τά ἢ. ἀαηί-ἢ-8), Ἰπᾶρ. 

᾿ἄ-η- (βίτοηρ ᾿4-6-ηῖ-), ρδτγεοῖρ!θ ἔτοιῃ τί. θώ- ἱϑαῖ᾽ : ἐμθ ἱπάϊο. 
ποῦ α Ὀ6 Ἐώ-έ-ἰἰ, ὀγεηηη οποτ᾽ : 1.8ὲ. πιομέϊδ, ϑΚν. γιαί,-ὃ, 

πάρ. Ἐηεμεξ-8. ἴτοτῃ τί. ηιθη- ΒΙηΚ᾽, ὅσο ὅς ᾿γουῃρ᾽ : ΟΥ̓ΤΙΓ. 

ἱόμαπὸ Οὐοτη. ἑομόῆς Βγοί, ἑαομαπΐ, Τιαϊ. ἡμυοησμ-8, 81. 

γυεραδά-8. 

ἀείοῖ π- ᾿'ἰοπ᾽ : ΒΚν. ἀάξα, 1Τ,αἰ. ἀφοθηι. ηδὶ - ᾿πίπο᾽ : 5Κυ. 

πάσα, Ἰπᾶρ. ὑπομῇ. αἵπηι η- ᾿'παπιθ᾽ : ασ. ὄνο-μα, Ιπᾶρ΄. -Ἡ,. 

1) Ον. ἴδ οοπ͵θοΐαγοβ οὗ ΤῊ ΡΟΥΘ Καδη Ζίροην. ΧΧΥ͂Ι 808 δπὰ 
οὗ Βίοἱἷς [8ὲ. ἀταιηπι. Ρ. 166 ἢ. 
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Οχα {{π6 ἐσθαίμηθπί οὗ ἔπ6 ρῥγίμ). [γ. δου πδέϊοη -6η- ἴῃ ἐ.680 

ψΟΓὰβ ορ. 88 211. 212. 

2. Ἐχδυηρὶθθ ἴοὸῦ [πᾶρ΄, -ηὖν, -ϑὖ δτὸ Ὀπκποόσσῃ (0 18. 

8. ἐξ 'ϑαί᾿ (ργοο 6) ψῖ Ογπαγ. ψηΐ ροθθ Ὀδοκ ἰο "ορέϊ. 

ΤῊῖθ 88. 8 8Π8]0ρ 1081 ἐγαῃβίογηγαίίοη οὗὨ "δομές ---- ὅ8- ἠἐξὶ (8. 226), 

8. Ζίμον Καὶί. δίπά. ΠῚ 188. 

ὅ. ἐαπα : Οοτη. ἑαποῖῦ Βτοί. ἑαπαῦ ᾿ἰἰπ᾽, 5Κν. ἑαπό-2, Ιπάρ΄ 

Ἠφη-ὁ-. βαριαὶϊ ᾿ἸἸκοπθθθ, ρἱοίαγο᾽ : Ογπν. λαζαϊ θ᾽ πι}}18᾽, τ. 
ἅμ-α, Ἰπᾶρ. ἔδηιηι-. βοομηακ ᾿ϑορυϊπη8᾽ ἔν, Ἐϑοοϊαπιαα, 8. ὃ 251. 

Οον Δ η10, 

8 244, 1. οί. ΟΣ. λυπά ΟΗΟ. λωμέ Ο.166]. λιμα-γαᾶ 

'δυπάγοδ᾽ : ΓΤ. δοίμιεέα-86, Ἰπάρ. Ἐδημό-ι. οἴῃ. ἑαέδι. θη: 
ὁΡ. 118. αδϑοίέ, Ὁ]. αδεσίηης8 ((ῃ6 - ἴὴ ἀδϑφπέ οδηποὲ οἵ 

ΟΟΌΓΒΘ ὍΘ ἃ ἢπα] - ψὩ ΘΟ ἢ88 γομπγαϊμθα ἔγοπι ὑπὸ [πᾶρ. ρΡογιοα), 

ἑαϊμπάα ἱἰοπ μ᾿ : ΤΠ. ἀδδϑφίἠιέα-8, α΄. δέκατο-ς, ρτίπι. ἢ, Ἰαεΐηνξ ἀπ 

Ἐδοζηιο-8. ΤῊ6 Θοίδ. βίθπι ἐΐσμ- ᾿ἀθοδάθ᾽, οἱ ρίπαίθὰα ἰπ ἐμ 
ἀαί, ρ]., ἐστ ἔν, Ἠοχιμι(ἢ) : οΡ. 8Κν. ἀαξάδ[ϊῥ ἔν. ᾿αοδηι-δ[έ8; 
ἐϊσι, δβϑοοϊδίϑα ψ ἢ 8.9 4-5,, οοοαϑίοποά {Π6 ρᾶβϑαρο ἰπίο ἐπθ 

μ-ἀθο]θπδίοθ. Οἀοίϊ. φα-φιοβὲ- ἃ τηθοίϊπρ, βυπαροριθ᾽ (Φ ἴογ 

ΤΟΡΌΪΑΡ ὦ 88 180. 4440.)5, ΟΗΟ. ομπὲ οι ἃ οοτηϊηρ᾽ ([ῸΓ 

ἰι0 Κὶ 8. ὃ8. 214. 5629) : 5κνυ. σά ί-ὃ,) αν. βάσι-ς, Ἰιαῖ. ᾿ηπ-οεπἐἐῦ, 

πάρ. ἔφη ἐἷ- ἴτοτα τί. φορι- ᾿'σο, γα. Οἴθγῃ. ἢπδ] «ρ τ 
πάρ. -ν Ὀοοδηθ ΟΥ̓ ὃ 214 Οοἰ!. -, 800. 85. ἐμηβ-ειε ᾿ἀοπέθην 

7δί-ιῳ ῬῬοάοπι : ΟἿ. -α, 1,8. -ὁη1. 

αοίμ. ὀδμιπάιθιι ΟΗΟ. δωμίμ Ο]06]. δωπάοηι χα Ὀοπηά᾽, 

ἰο δαπμά δαπέ ὑαξξ Ἱ Ὀουπά (τί. δέ[οηαΐ-} : ὁρ. 85Κγ. ἐαβίαδλίνεά 

ἰο ἐαϑίάγιδμα (τι. 8ἰοηνῦϊ- ᾿ἴαβίθ πη) δηά ΟἿ. πεπαθυῖα [0 πέπονθα 

(πενθ- ᾿υδεγ). Οοὐϊ!. υμιά8 ΟΗΟ. τοι ἱσουπά᾽ : αν. ἔξατό- 
'π ατάλαι " οὐλαί Ηδδγοι. (οοά. γαταλαι), ἔτοπι τὲ. μόη- (αοίῃ. 

οἵηπαη Ὧο ϑυ ον, ἴθοὶ ραϊη). ΟΗΟ. τωπέαν ΟΒ. τοιριάαν' ὑποπάοτ᾽ : 
αν. αθρέω Ἱ ρᾶ26 αἱ, οὐβοῦυθ᾽ ἔν. Ἐξαθρέω. Θοίμ. νπάαν ΟΗ6. 

μπέαν πάοτ᾽ : Βκν, αὐλάβ “ον ἀάξαγα-8. ἼΠο Ἰονγοῦ ααἀλαηπιά-8 

Ἰονγοβϑι' (οοποθγηϊηρ [,8[. τη θγ1-8 τη ηηι8. ορ. ὃ 889 γϑπι.). αοίῃ. 
ἐπι δ -τι-8 “τοοί δ᾽ : ΒΚ. ἀ-αἷ- οἷο.,) 8. 8 248; ἐμηβ- σὰ8β ἄυθ ἰο ἃ 

Ἰου πηρ οὗ {Π6 ργίη). αϑγιῃ. 8(. ἔογσπι Ἠάηρ- (ΟΗΟ. ζΖαη, ὃ 821) 
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δὰ Ἠιμεηά-,) Ἱπᾶρ. Ἐαόμέ- ἀπά Ἐάῃέν, 8. 8 ὅ80. 76 βᾶπὶθ ρδγ- 

ἐ|01Ρ14] ϑυ Ἔχ -φίέ- ἴπ Οοὐμ, λιμηπαϊ ἤ. ᾿οανϑ᾽ (ορ. 8 301). ϑυδῆχ 

“ἀμηᾶα- τες ὅν. -ηαία-, ΟΥ̓. -ματο-, Τιαἰ. -τιοπίο-, πὰρ. Ἐ-ρηρίό- : 

Θέ. γι μηδ δάγ. ᾿“μδβε γ᾽, ΟΗΟ. δ μτημοεί Ὑϑποσπ,. Εἰπάϊηρ 

οἵ ἰΠ9 866. Ρ]!. Οοὐϊι. -9318 ΞξΞα Βικυ, -αϑ, ΟἿ. τας, μα. -ὅ8, Ιπᾶρ΄ 

ἤη8: ἀοίμ. ἐμηβ-η8 ᾿ἰϑοί!΄ γδί-ιι8 ᾿ἴἴοοί[ ὁγβγτπδ Ὅτγοίο δ᾽ 

αὐλιϑηνεμη8 ὉΧΘη 1) 

αοίῃ. ῥισάζαη ΟΗΟΘ. ἀμηοδιαη ἴο βϑθῖῃ, ἀρρθδτ᾽, ρυίηι. ἔ. 1. 85. 
Ἡβδεϊδ οὐ Ῥηρεῖό : Ο(]μα. ἰοησᾶγε “ο Κπον᾽, ἴγοιῃ τί. ἐθῆ!ξ- ΟΥ 

ἰοθᾳ-. Ῥατὶ. ραβϑ8. ΟΗΟΌ. 8ἰμησαη 'πουπά Ο.106]. 8ἰμπσθηη ᾿]απρ᾽, 

ἱαί, ΟΗ6. 8ἰΐησαη, Ο.106]. δίψπσυα : ΤΑᾺἢ. οἰῆἰίῤ ὯΟ ΟΥΘΘΡ, βηθαῖ᾽, 

τὶ, εἰφῖϑη-. 

8 24656.ΓὈὌ 2. ὍὍοί!. ζμη7α- (πο. δοο. μη) ΟΗΟ. ομμηΐ 

0.106], ἀψη Ὑδ60, ρσοπογαίϊοη᾽ ἔγ. ἔδῳ-10- τὶ. δοη- ᾿σἰσηπθογθ᾽, τι 

ἰοβο ΟἿ. ὁμό-γνιο-ς οὗ {πΠ6 βᾶπ|6 γϑδοϑ᾽ (αοἰἢ. βανια- μη7α-), σ ϊοἢ 

Γθργοδοηΐθα ἃ ΒΘοΟμἀδιῪ ἴογη ἔη-ἴλο- (δ 142 ρ᾿. 128); ζἀμη)α- 

ῬΓΟΘΘΌΪΥ ΘΟΥΓΟΘΡΟΠμ8 ἰο [μαὐ. σομῖμ-8 ἐποοηΐτηι. Οοἴμ. τμη)άμ 

ορί. ἰο τημπα ἴἴο ἐδιη κ᾽ τῇ. 216-,) Ῥυῖτῃ. ἢ. οὗ {ῃΠ6 δίγοπρ' ορί. βίθῃι 

Ῥηριξ.. ϑίδϑην ἔογπα Θοίϊι. ἰαιδηηπμη7ὅ-, 6. 5. σθῃ. 88. ἰαύβμηιμη- 
7ὉὍ8 (μοπι. ἰαμηιμηὶ ἔ, Πρ παρ}, ἔτ, Ἐτρημ-1ᾶ-, 8. ὃ 284. Οοίμ. 

φίἠενιμηγζα πο ἔν. ἔἘπηημκῖδ: ορ. Θσ. σπερμαίνω Ἵ ἐγυοι γ᾽, 
διν. δγαμπαμγάν Ἵ ργαγ. Ο.106]. ϑγημζα ἴο β πὶ, ᾿γΘθ. 8ύ. 

Ργπι. ογιη. ἔϑ(μ)μηι-1α- (οὰ {Π6 1ο88 οἵ 6 τ 8. ὃ 180 ρῥ. 158), 

Ργπι. ἢ, ἔβιρμ-ἴο- (Βίονουθ Ρ8}}- Βγδυαπμϑθβ Βοὶίγ. Υ1Π| 8θ). 

“πηῷ ἔτ. τὴ ἴὰ ἥ. δὲ ἀθγπι., 6. 9. ΟΗΟ. ρθη. βρ. σμηὴο8 

ὑμΉμ68 ἀαῖ. Ὁ]. σμπηΐμι σμηημης (Α058. σψηη08 ΟΨΗΜΙ9Ὴ) τ-- οἱ. 

κιη)ὲδ κυηήαηι. ΟΡ. 8 215. 

8 246, 8, Επάϊπρ οὗ 8. ρΡ]. -ἠἑ, «-«ἠξ ἴῃ Ο.106]. γεν 'αγθ᾽, 

ΟΟςο]. νει. ΟΗΟ. τοΐϑϑδη 'Κπον", 8. ὃ 226. 

8 241. 4. Οοἰϊι. 8μηι8 Ο.106]. ΘΠ" ΠΥ Ομθ᾽: τ, βαηῖτ-α», 
τ, ἀμ-ὅ-, Ἰπᾶρ. ἔβημη-ό- ἴγοτῃ τί. 8θι-. οί. μπουμπαραβ 'ποί 

το )οἸοἰπρ" : ΞΚν, σαπάϊ 'Β6 ραΐπβ, Ἰονθβ᾽, [πᾶρ. 8. 86. Ἐμρη-ό- 

Ιῃ ’Κ πιδῆποῦ Οοίϊμ. τμπαη ἴο ἐπι ηκ᾽ (τι. η164-) δὰ ΟΗΟ. 

1) Το Ὀ6 τοδᾶὰ ἐπὰβ 1. ον. ΓΧ. 9 ᾿πβίοαὰ οὗ Μβ. ἔοτι αἰ ἢ 8} 8 

8. Κύρο! Ῥδ]-Βγαυμοβ Βοϊΐν, ΥὙΠΙ|Ι 11ὅ. 
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κοι Οϑ. Αρϑ. οἰἤπαη Ο.1606]. ζόοια ἴο οοτηθ᾽ ἐπμ6 ἰδέξεσς ἰὸ 

ϑκν. σαγιάξἑ (τί. αᾳθη.-). ϑαρονίαίιννο βιῆχ -αἀμηιαη-, ἴο Κ5.ΚΙ. 

εἰα!πά- Τα. -ἐἤηο-, πὰρ. -ἰηιπιό-, 806 8 241. 

Οὐ ἰΐθ ομδηρο οὗ τ [0 ὁ Ὀοίοτθ ὁ οὐ ὦ ἰῃ ἐπ [ο]] ον ἱπρ 

ΒΥ] 4 Ὁ]6 ἰῃ ὙΥ οδὺ ἴϑγπι. ἀπά ΝΌσβθ ορ. 851. Ταΐβ οἤδηρθ ἀϊά ποί 

(ΔΚ ρῥίδοθ Ὀθίογθ πϑϑα] -[- οοπβοπδῃΐ, ἤθηο ΟΗΟ, ρατγί. διρραη 

(8 244) Ὀοδὶάθ ζοηιαη οἷο. 

Β4]}ε16- δ᾽] δνοπῖΐα. 

8 248. ΤΏο [Ιηἀρ΄. βοπδηΐ Π858]8 ὈΘΟΔΠῚΘ ὁ -ἰ- Π884] ἱπ ἐξι6 

Ρεα. Βα]. ϑϊαν. ρογϊοα. ΤῊ ἡ ψ8 Ορθῆ πᾶ 8{}}} βοραγϑίθ 

ἔγοιῃ πάρ. ἢ, 88. [9] ονγϑ ἔγοια ἐπθ δοὶ ἐμαὶ ἱπᾶρ, ἐπ 18 Γθρ γββθῃ- 

ἰοὰ 'π 51αν. ὈΥ ὃ Ὀορέογθ χα ρ]οβίνοθ δπα βρίγαπέβ, ἤογθαβ [πάρ ἢ 

ἴῃ [86 88π10 ΘΟπΙ δἰ δ 08 8 γοργθϑοπίθα ὈΥ 4. 806 ὃ 219. Ὑ)ε 

ἀαποίθ {Π6 ρυῖπι. Β] ο-8]αν. πὰ ργῖπι. ϑ᾽αν. δαυϊνδὶθηΐβ οὗ τ", 

ᾳ ὉΥ τι 10. Τατγουρπουΐ ὑΠ6 ψ Ποῖα ΒΔ] 16 Ὀγάποῖ ἐπὶ, ἐδ ἈΥΌ86 

ἔτομι 2,2 13.) 80 ὑπαὶ 4}} αἰϑυϊποίϊοπ Ὀδίνγθθῃ ἐπθ86 δῃᾶ [πᾶρ΄. ΜΉ, 

ἥν Μ88 ἰοβί. 

8 249θ. 1. 1118. ἀοε)α-5. ΟΟΒυϊρ. ἀοϑβοίά ᾿ἰοπίμ᾽ : ατ. 
δέκατο-ς, οι. ἑαίδξιπάα, πάρ. ᾿αεζηιίό-56. 118, ἐὲδιβοία-8 
δειθα, βἰορροά,, ΟΟ.Βυὶρ. ὀξέϊ, ᾿ἀθηβ8θ., ἐο 118. ργοβ. ζεμιβζὼ 

Ἱ βὲυ δὲ, δἰορ. ΓΔ, σέ ἴο Ὀ6 Ὀογη᾽ (ρΓ68. σορηὰ), ργὲ- σὲηεδὲ-8 
ἹπΌογη ρΘου αν γ᾽, ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔγοιῃ τί. 4ϑηε ᾿οοτηο᾽ (Οϑ μοῦ Ζαγ 

Θ 6580}. ἀ. Ρογῖ. 108) : ορ. ὅκν. σαϊἐ-ᾧ, α΄. βάσι-ς, αοἴϊμι. σα-φιρη 

[πὰρ. "φμεὶ-. Τλ. γμ ἴο Ὀοδοπλθ οομροβοα ἰπ ταϊπά᾽ γέρε- 

ἐα-ὁ ᾿ἴαϑι᾽ : ΒΚν. γάϊ-ὃ Ὑοϑὲ, γϑροβθ, θδϑθ᾽ γαΐά- ᾿ἑαγγγίπρ στὰ 

ϑοιηθίἶηρ, ἀθγοϊοὰ ἰοὸ ἃ ἐμὶν, Ὀοὶηρ ρἰθαϑοὰ πιΐ δοιμοί ιπρ᾽, 

α΄. ἐρατό-ς Ἱογοὶγ᾽ (8 2337}, τὲ. γρβηὴηή-. Αοο. 85. 118. αὐζέον- 

ΟΙΒυὶν. αἰξέεν-Ε 'ἀδυρ ον, ρῥχὶμι. Βαϊεο-ϑ αν. αμζέεν- τη : αν. 
θυγατέρ-α: [ἰἢ. οὐξαη οἰ Ὑυομοηΐοτη : ασ. φέροντ-α, 1,83[. σεμοπέτθη. 

ΓΔ. αὐ-ιἐν ὲτ5. Ἰδιθοῦγ,, ΟΟΒ]σ. γμα- ποῖ τοι γαηοθ : 
ϑκν. μνναὐξε δ, δὲ. μνονέϊσ, ἀοἴδ. σα- ΝΗ -, [πᾶρ. ἔηιμ-ἐ- ἴγοτῃ 

τὶ. νον-. [μτὩἢ. σὴ ο ἀγῖνο (οδί{1|6} ἀρ-σὲμἐἑ-5 ᾿ἀοίοποο᾽, 
ΟΟΒυὶν. ἔφ ἕο θντ, τρονὐ : ὅκτ. παῤ ἃ Ὀ]οπ᾽, [πᾶρ. ᾿αλῃ- 



ὃ 249-- 252. Ἱπάρ. ηι,) 3, ἢν Ὁ ἷπ Βα4]}.- 85] υοηΐο. 20ὅ 

ἤκδ: ἀπ. φὶποσίὰ ἀπὰ σίβοςῖα-8 1) 'οοχηθαί, αυδγγοὶ" : 5Κν. λαέψαᾶ 

4 Κ|ΠΠπρ΄, ΟΗΘ. σωπάθα (ΗἸ]άοῦγ. 60 σδάθα) '(Βρΐ, οοπιρθαῦ, 

πάρ, ἔαλμείξά-, ἔτοια τί. αἕθη-. Ῥτυββ. ποιρῖηίβ 111Π. αουϊδέα-8 

0. Βυὶνς. ἀευρί ᾿αἰπέ μ᾽ (δοποογπὶπρ {μ6 Εγδύ ΒΥ}]4 06 οὔ {Π6 νχογα 8, ὃ 68 

τθη, 1) : αοἰἢ. πέμπάα, ατ. ἔνατος ἔν. ἔένξατο-ς (8 166), ρῥετῖπι. ἢ. 

"πομῃ-ἰό-8: ΟΡ. 8130 ΟΒυὶρ. ἀουφίς ᾿αἰμθ᾽ : Αν. πασυαϊξϊ-- ᾿αἰποίγ"; 

βκγ, παυσαξέ- ᾿αἰποίγ. 1}, ἐζϑέϊ “ἴο βἰγϑίοῃ οπϑβ 86] ουἱ, οχίϑθπα᾽ 

(θοϑἀθ ἐφβέὼὰ Ἱ ϑἰγοίοῃ) : 5Κν. υδο αϑί -ὃ ἃ, Βρδη᾽ (οαυθαί. ἐᾳφβάψαϊϊ 

6 ἄγαν ἰὸ δπᾶ ἔτο), ορί. Ἐῤμ8-ξϊ-8, ἔγοπι τί. ἐ6,,8-,) ΟΡ. 880 

οι. ῥμη8- ἰὰ ἐδ ΟΗΟ. ρατί. σίραμηϑα 6 0} 1 6η᾿, ἰο ῬΥΘΘ. 

ἀϊηιβϑαη. 

Οοποογηΐηρ Πἰ{}. ἑηιὼὰ ΟΟΒυ]ρ. ἥπᾳ ἔν. μημό δὰ ΟἿἱΒυ]ρ. 
ἥηρ ἴν. τ: Θ 866 ὃ 219 τοι. 2. 

Ῥγιββ. ἐηδιισῖ-8 ΟΒυΪς. 2-ὐν νά οηρυθ᾽, ρϑυμαρθ ἰο [,δ[. 
ἀΐϊεσμα ἥπσμα οἴῃ. ἐμοῦ 8. ὃ 288 {1}. ἰδξιο-8 ἴον ᾿ϊδιυὲ-8 

{πγουρἢ ἃ ῬΟΡΌΪΑΡ οοηαβίοη τ ἰδὲ Ἱ ΠΙο, ΟΟΒυϊρ. ρεδἢ 

[. 'δεῦ : ΟΗΟ. ,4ὲ ᾿βει (ρτίπι. ἄθγ., Ἐγιροχϑίδ- 9, 8. ὃ 214 ρ. 181. 

δὰ ἃ ὅ27 οχίγ.), ορῖ. "ρᾷἝοἐϊ-8, Ῥοββί 7 ἐο ἀοἰμ. ἤσφγβ προῦ., 

ἢ. ῆκίὶ ἴο Ὀοπά οπϑβ β6]Γ ἰἔλοθ ᾿ἱποϊίπϑά, Ὀθηΐ,, Ὀοϑὶάθ 

ἰεμδέὼ ἽἹ Βοπα᾽ ἐχηζκὰ ἵνα] 16 γ᾽ (Ο.Βυ]ρ. ἰφδέὲ “ο Ὀοπά᾽ οδῃ 6 Ὀοίῃ 

μ᾿. "ῆκιξ δπὰ ἰοδκί Ὅο Ὀθπά᾽, ὁΡ. 1ωοβκίθη Ατσοῇ. ἢ. 8ϊαν. ῬῺὮ]]. 

Υ͂ 601. 527). 

8. 260. 2. 1{ἢ. τεὐηὰ Ἱ ΠΐηΚ οἵί, Ο.Βυ]ρ. ηἴπ)ᾳ Ἱ ἐπ᾽: 
δκν. φιάηψαίξξ Ῥϊπ κ8᾽, [πᾶρ΄. ργθβ. 8ι. ἤριρ-1ό- ἴγοπι τί. η16Ή.-. 
ΟΙΒυϊς. δίριζᾳ Ἵ οαὐ οἹΎ, τϑαρ᾽ : ϑΚν. μαηψάϊξ, “18 ϑἰγυοῖκ, Ιπάρ. 

ΡΓ68. βέϑθῃῃ ἤαλφρ'ϊό- τί. φἕθη-. Ἡρτθ ῥγΟΌΔΌΪΥ αἶϑο Ὀθίοηρ ραγί. 

Ροσί. δοῖ. ρἵηϊ,. (ργθβ. ρύπᾳ Ἱ ϑίγοίοιη ουδ, πδηρ᾿) ἔτοπη Ἐρϊημοἕ 
διὰ ᾿ρϊκα ἘὨπ᾿ (οοταραγ. ἔζη 7.) ἔν. Ῥμυ--κῶ, ᾿Κὸ ΒΚκν. ἑαηπυΐ 

ἧς, πέμεαρὶ (8. 295). 
8 261. 8. -ἠδὲἐὲ ἴῃ ΟΟΙΒυ ρ. 7αἀ-ο ΠΟΥ οὐδ᾿, -έ ἴὰ ΘΟ. ΒΡ. 

80Γ. ὅα8-6 ἴτοιῃη δοάᾳ Ἵ Βέϊπρ, βι8 Ὁ, 866 8 226. [ὲ ἰβ ροβϑί "]6 

οῃ δοοουπὲ οὗ ὅδΚκν. ἀώά-αἰΐ ἐμαὶ ἐπ6 -εἶὔ ἴῃ αἀαά-( ἹΏΘΥ ρῖνθ᾽ 
(ἐαἀ- --Ξ- 111}. ἀδά-) ἄτοβθ ἴσομλ -φὐδ (τι ἀπδοοθηίοα ). 

8 262. 4. 1,0. μὶπὴ Ἱ θοηά᾽ ΟΑΒ]ρ. ρὕπᾳ Ἱ δἰγοίοι ουΐ, 

1) ΤῊυΒ βρόοκθῃ ἴπ πο ἀϊα]οοὶ οὗ ἀοάϊονγα δηὰ ῬγΟΌΔΌΪΥ 8180 6]86- 
πῆογο. Κυτθομαὶ (ἀγάπη. Ρ. 28) ννῖξοθβ σίβοζαϑβ. 
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Βαηρ, {1{|. νημὼ Ἵ ὑτοδὰ οὐ ΟἹΒυ]ρ. ηεἴπαᾳ ᾿οοιιρτῖμηο᾽, ΓΈ}. 
φὶπὰ ἹἽ οἤθοῖς, Κϑορ οἹἿ, Ευ88. ἔμιε Ἱ οαἱ οἵὝ, τϑαρ᾽ (οὰ ἐδ 
1088 οὗ ἐδθ ἢ 8. ὃ 86), πκὸ 5Κν. ναπάηιϊ (8 281). Ῥαγί. ρΐ 

δοὶ. ἔοι. Γἱ{Π. πιπβϑὲ ρ  ἴο {πϊπκ οὐ ΟΟΒυὶρ. ρει δὲ (ρει 

Ἴο βέγοίο" ουἵ), ορ. ὅν. γοά. 7α7απ-ν (Ὀοϑιάθ 2α78:-ὦνγ) 8. γι. 

ν΄ δοί. ἔγοπι 755- ϑοροί᾽, ἑαίαπ-ὁ (Ὀοϑάθ ἑαέν-6) 1. 86. ρνῇ. τωἱά. 

ἔτοπι ἐα- 'ϑἰγοίοῃ, οχέθῃα᾽. 

Βοπι. ΤῊ ΖΟΚΥΒΡΙΟΒ σΌΒΡΘΙ] ᾿88 ΟΟΘΟΒΒΙΟΠΔΙΪΥ ὥ ἴοτ ἵ Ὀσίοτο ποῦ" 

Ρϑδιδίδὶ υονοὶβ, 96. ζ. ἐώνα ᾿ἀασίκηιθαβ᾽ (ργίπι. ἴ. τίχιπι- ἃ) Ὀοβίάο ἐμπηϊμ 'ἀδυῖ.. 

Ορ. ὶ 36 τοι. 

Ὡδηΐ Π8888. 

ἀἰβουβϑθα ὈΥ̓͂ 46 ϑ'διιβϑιγθ, 88 ἰὸ 

8. 0100η8 ΠαᾶΥθ δγΐίϑθηῃ ἴῃ ὑπ [πᾶρ΄. 

ΟΏ8η8 (Μόιηοῖγο 80 184 δυβίδπηθ 

2239 Ε΄ : ορ. Ὀθβίάθβ θβρθϑοίδ! ῦ 

δηὰ ρ. 280, Ζυν ἀοβοῖ. ἀ. Ῥογί. 

ποὺ δἰζπογέο, ἴῃ ΠΠΔΗΥ͂ ΓΟΒρθοΐβ, 

Α8 ἴῃ ἐΠ6 886 οὗ ἐπ [πᾶρ΄. Ἰοῃρ 

ῬΓΟῦΔΌΪΟ γτϑϑὶβ οὐ ἰῃμ6 [ηγοϑί!- 

[ΟἸ]ΟῪ : -- ἴὴ Αν. ἃ --ΞΞ ᾧ, π, 

ι αν. Ὀοίχψθθη δομϑοπδηίβ ἃ ([0η. 

([ου. Αἰὶ. νη») Ξξξ, ᾷ-. ἴα [μἱ. 

ἰὼ ἰο ατ. ἃ δῃὰ νᾶ-. ᾿ ἴῃ Ατγηι. 

; ἴῃ ΔΗΥ͂ ἄορτοο οογίβ!ῃ 88, 83 

[ΠΟΥ ἰδηρσυαροθ. ΕΧΔΙΡΪ68: 

τ. ον. εβᾶτε ἴοη. Αἰξ. εβητε, 

᾿ βίδπι ἔοσπη "αῇ- ἰογοθὰ [8 ΜΑΥ 

ὅκν. ἀσᾶνι ἀφᾶβ ἀἄσαξ Οτ. ἔβην 

ἤἴψαν ἄσαν. 

καἰα-, ὅκτι. 7α{- ἔ( ᾿Ὀἰγεμ᾽, [μα΄ 

0 631]}. Οὐνέν- σμᾶξι-5. ᾿Βτϑί- θογη 

τοπι. 93), ἔτοτῃ τί. ξεν- 'ρίσῃρτθ. 
ν- Ὑοδοδ᾽, οαίϊά- ἴτοιῃη γαμ- ἴο 

Ρυξίοσ ἰο ἀσοδίν᾽ σλα-ἰ)- ὍΪΟΥ, 

Κ}}} οἷς. 
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δκν. πάη Ἱ τοοορῃΐβο, Κπον᾽, Ο.Ῥουβ. 8. 85. ῥτοί. αὐδηπᾶ 
(-- δῖκν, ἀ7άμᾶϊ), ργῖπι. ἢ. κδᾷς- πάντη, Τιαῖ, σηᾶγι-δ, Ῥτὶμι. ἢ 
δγό-8 ([οτιηθὰ || ἀνγω 8), τί. ὅ6..- ᾿ΠΟΒΟΘΓΘ.. 

5κν. ἀξᾶ- ἴ. 'τῖπι, ἀοοῦ-ἔγαπηθ᾽, Ατῖη. -απὰ ἷἰπ ἀγ-απαὰ 'ἄοοι- 

Ροϑὶ, ἐπγθϑοἹἀ᾽, [μ4ὲ. ἀπέα ᾿ουτ-οογηθγθά ἀοογ-  Π]γ, ρὶ]αϑέθτ᾽ ᾽). 

ΒΚτ. αἰ-ὁ ἢ. ἃ ναϊονεΐον , αὐ. νῆσσα ᾿ἀμοϊε ἔν. Ῥνᾶάτ-χα, 

(σι ἐμ080 4180 [,δἱ. ἀθαβϑ απἰέδ5, ΟΗΘ. ἀμμὲ, 111. ὦμ 8 ̓ ἀποκ᾽ 

ἯΘ ΥὙΘηΓΌΓΘ ἰ0 8 Κ0 ΠῸ 88βθυ 0ῃ 88 (0 ὑμὶν ῥῬῃοηθίϊο- τ] δ 108). 

Βκτ. ψάξαγ- 'πιίο οὗ ὑπΠ6 Ὠυθθδηά ΒΒ Ὀγοίμοτ᾿; ἐΒαὲ ἐπ6 ὦ ἄΓοβθ 
ἴτοπιὶ ᾧ 18 ῬγΟ 8 016 ου δοοουῃΐ οὗ Οἵ. εἰνάτερες, [μαἱ. )αμ ἐγ τοῦδ, 

ΟΒυὶς. 7:εέγψ. 

ΕὨΓΕΠΟΥ ἃ -Ξ-Ξ ᾷ 'ἰπ ἐῃ6 51. ποὺμ8 74-8 (ἴοο. ἢ]. 74-8.) 

Ὅοτῃ, ογθδέαγο, θοὶπρ (6 γθ οτὶρ. αἷδο ργα-7ά- Ῥργορϑῃίΐθβ᾽, Ὑ 8 Ί6Β, 
δοίῃρ οὔξδΆἔγουῃ ἴοσιηβ ᾿ἰκθ ἰοο. 9]. ργω-7άϑιι, Ῥαβϑοά ἱπίο ὑΠ6 ὥ- 

ἀροϊθῃβίοη), υἄ7α-8ἅ-8 οπάϊηρ Ρονοτ᾽ (ορ. υἄ7α-8α{:- ἔ. ᾿ὰ τϑδομίηρ 

οἵ ρονοτ᾽, Κ5ΚΥ. 8α- ὙΘΔΟΙ, δἰξαϊη᾽ απὰ ᾿ἀἰϑέγι θα θ, δαγηϊηἰ βίου). 

ὙΠΗ ἃ -τῷἜῪ ᾷᾷ βαπιαπα-σά-8 'σοῖπρ ἴο {Π0 ρ]δοθ οὗ βδββϑιῃ] γ᾽. 
Τμεθθ ΠΟῸΠΒ 86. 05 {Π0 88π|0 ἰοοἰΐπρ 88 οἷν ὉΟΙΠΘπαΐηρ: 

ΡΓαῖθθ᾽, »ᾶ)" ᾿οἰίαἀ6}", 8. 88 806. 812. 

δκν. οά. πἀ-ηιᾶ ᾿ποπιῖπα᾽ ΡγΟΌΔΌΪΥ ἔν, "-πηβ, ἤδθῆοθ πά-ηᾶ : 
πάρηια -Ξ ρων : μεν. 

Οτροὶς νᾶ- νη- ἀπ- ἰπ ΠοΥ. νἄ-ποινος Ηοιη. νη-κερδής 6. 

ὕππῦτ.-βδιηπηῖς. απ- π- ἰὰ ὕπῦγ. αη-ἠοϑέαξιε ᾿ἱπμαβέδίοβ Οβ6. 
Με Ή 810 Ὡοπὶ. 85. ᾿Ἱποθηβδ᾽ οίο ἔγ. ᾧ- (Ὗ.. ϑοῦυϊζο Κυλη 

Ζιβδοιν. ΧΧΎΥΙΙ 606). 

ΠΙῚΟΌΓΌ5. 

Α. ΠΙΟΙΡΒ ΑΒ ΟΟΝΒΟΝΑΝΤΙ. 

Ιηἀνρ. ρῥυεϊμηϊῖνο ροσγϊὶοά. 

8 2564. Οπο οὔ {π60 πιοϑὲ ἀϊῆσυ] ᾳυοδίϊοπβ οὗ [πᾶρ. Ρῃοπο- 

ἸΟΖῪ 'ἰΒ ἐο ἀθίθυπηῖὶπθ ΠΟῪ πΔΗΥ͂ ᾿ἰα 48 ὑπΠ6 [πᾶρ΄. ῥτίπι. ἰδηρυδρθ 

Ροβϑθββθα δηα τ μαΐ {Π6 1} παίασο ᾿γ88 (ορ. ϑίθνου ΡΒοπους ὃ ρ. 104}. 

1) 175 [0 Αυ. ἅπαξ λεγόμενον ᾳἱβψᾶ- Βιουϊὰ τιθϑη ᾿ἀοοτ-Ροβί᾽ δηὰ ὃθ 
οοππροίορἃ πιξ 8κν. ἄϊᾶ- (Ζίπιπιος ΑἸεϊπά, 1 οῦθη 154), ἰἰΒ ἢγβὶ 80}180]9 



208 Ῥείπι. πάρ. ν», 1. 8 254, 

Τί ὑπθγῸ ΘΙΘ δἰ ᾿ϑαϑὲ ὑνο ᾿ἰᾳυϊάβ, 18 860 ὈΥ {86 οἷγ- 

Ουχηβίδηοθ ἰπαὶ ἐδ06 ΕἸ αγορθαη ἰδηριᾶροθ δὰ ΑΥΠΘΠπΐδη 

δρῖθθ 1 ΡῬΓΘΒΘΏ ΩΡ 7 ἴῃ ἸΏΔΗΥ Οᾶ868 δηὰ ἰ ἴῃ οἰἶδθῖβ. γ' 

θ. δ. ἰπ Αγηι. δογοηι αὗ. φέρω Τιαῖ, γεγῦ ΟἾἿν. δογέρι Οοἐἢ. 

δαίνα Ἱ Ὀθατ ΟΟΒυΐϊρ. ὄογᾳ Ἱ ἰαἰκο, ἐ 6. ρ. ἴῃ Αὐπι. ἐξ (ρθη. 

ον) Θτ. πλήτρης μαἱ. ρίδεημι-8. “Ἃ}} ΟἾν. ἱτμαΐηι Ἷ 11, Ο.]06]. 

μι. ρδέμα-8. ΟΟΒυὶρ. ριπε 0}}", 

Βοηίδυ!οη ᾿δ8 ποὺ γϑὺ Ὀθθῃ ραϊηθα [ὉΓ 

ι οὗ Ευγορ.Αὐ. γὶ 8Γ6 1) πηΟΒ}} “. 

ἰ. ἰώδεαίϊ “6 ῥἱοῖβ, ῥ᾽ οΚ8, ΡΠ] 00 Κ8 
8 . γεηοᾶγο ἴο ποοϑά ουἱ, Π10ἢ. γηλὴ 

-8. τη Κ]ο, 3) γὶ Ἰδίθυ ἰ. γμρ- ἱμρ- 

Αρϑ8. γεόξαη Ο.ἴς6]. γ͵ξα ᾿“ἴο Ὀγοδκ, 

)Ὀ.-Ασὶ. γα Πᾶυθ 1) 1ῃ πηοϑὲ 68868 Γ΄. 

μ58. (δοοογάϊηρ ἰο Ὁ. ἥ οἶ86 Βοζζεπῆ. 

Υ8 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠά8 ἐο 6. λ αἴξον ζ βου πᾶ, 
κ). 92) ἰ. ἐμά ᾿θαϊαποθ᾽ : αὐ. τάλαντον 

ἑαἰϊαῖηι Ἱ ἰδκα αναγ᾽, αοἰῃ. ῥιαη 

ἰδοῦ ἐ. γὶρ- ἴρ- ᾿διλθαγ : ατ. λίπος ἢ. 

γοά᾽, Θοίιι. ὀὲέ-ἰσίδαπ ἴο Τοπιδῖη (Θρ. 

ἃ ἰδιηρ), 111}. ἐηρὼ ΟΟΒυ]ρ. ργί- 

ΘΓΘΏΘ68 8}}}} Γοπιαὶη ἴο ὃ6 ᾿πγοϑέϊραΐθα. 

ἸΏΘΓΟ δοοιάδης ἐπαὶ ϑκγ. ἰ --- Αγηὶ.- 

86. ἰγϑαυθητν ἔμδὴ ὅΚν. ὁ -Ξ-Ξ- Ασπθη.- 

δὰο. Το ἱπιογργοίδειοη οἵ ἐδ ρμδϑβαρὸ ἴῃ 

" οοπίδιηϊηφ δὴ ἡ πΒΙΟΝ ἀο65 οὶ 580 4]50 

ἼἘ τὸ οδδ Ἰδοὺ ὅσο ἰουπὰ ἴῃ οὐδοῦ ἰοχίδ. 

τόχῖε, πτὶῖτοα πι τὸ οἵμοτ. ἴω ἴπῸ Ἰἰαΐοῦ 

τὸ ποτὲ ἐδραγδιοὰ, δηὰ ἰδ ὦ Ὀδοοτθδ 

ἢ ἰπαυξ πο τῶγοῦ ἴδ ἐδ γ' (ΟὨ 7 δὲ 

ας Κτὶϊ ζτανοθδδι καὶ 53. 
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ΟΙὰ Ιγδῃΐδη δά ΟΠΗΪΥ 7 88 ΟΡροΒϑᾶ ἰο Αὑπὶ.- ΕασΟΡ. γ δπᾶ ὦ 

δὰ δκγ. γ δῃὰ 1. ΟὐΡθυβ. ἰ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ Ἰοδη-σογάβ, [ὑ 86}}} γϑιηϑὶη8 

ἰο 6 ἱηγοϑεϊραίθα τ μϑέποῦ, δηὰ ΠΟῪ ἔαν {ῃ0 ἰσϑουπᾶβ ἴῃ {ἢθ 

γΟΠΡΟΙ Ισϑῃ. αἰ δ] θοίβ ἃγὸ ἰοὸ 06 ἰδίζθῃ Ἰηΐο δοοουπί ἴοσ Αχίηρ 

ἴδ ἀουϑιοριπθπὶ οὗ ᾿ἰαυ 8 ἴῃ ργθ- ἰδίου ο {{Π|68. 

1 {π|8 βἰαίθ οὗὨ ὑΠ]ηρ81) 1Ὁ βθϑπβ ἔο 6 πιοβί δβιιϊξ8 Ὁ]6 ἴο 

Ρπξ ἀοτα ἐμθ παρ. ὈΥϊ ΠΥ 6 ἔογη8 αὐἴΐου ὑπ6 βίδπαροϊπέ οὗ (86 

ἔστορ. Ἰαησυαροθ δῃηὰ Ασιηθηΐδη, ἰπὰ8 6. ρα. “ὀλέγο Ἵ Ὀθαν᾽, 

Ῥνἰξίό-8. “Δ]16α΄. 

Βοιι. Ὑ. Ηδγπδηη 'θ 88 1 ἂον ἰάζ. βργδοῆθη μομὄτίὶ ἀθν ᾿άψ. αταπά- 
ΒΡΓΘΟΝΟ 8η᾽, οἰπιαν 1878, Ρ». 1 δ΄, δὰ Ὁ, Ῥοζχὶ αἸοϊίοϊοσία αγία γθοθη- 

Ὠββίπια, Τοτῖπο 1877, Ρ. 11 Ν᾿, σίνθ ἃ ΒπΙ ΥΥ οὗ (Π6 οΟἱάθγ τυἱθνβ, ὙΠΙΘΗ 
παν θθθῃ ραυΐ ἔοτίι, τοζαγάϊηρ [6 ργουΐϊουβ πἰβίουυ οὗ ἴπ6 γ- δηὰ ἰ-βουη δ 
τοί Ὑἢ τη ἐμὸ [πα ς. Ἰδηρύδροθ ἰῃ Ὠϊδίουίο {1π|08. 

8 266. πάρ. γ. ΒΕ... γομάλ- “ἴἴο Ὧθ τοῦ᾿ : αν. ἐρυθρό-ς Τιαΐ. 

γεδον (ρθη. γμδγ) ὕπδτ. γοΐς ταθοθ ΟΟἿν. γναὰ Οοίμ. γάμ 8 

τοῦ, ΟἽἿς6]. γοᾶγα ἴ. ᾿Ὀ]οοά᾽, Ο.Βαϊρ. γἄαγ 8.κυ. γμαλἐγά-8 τοά᾽, 

δίοτῃ ᾿ώλμον- ι(ἀοον, σαίθ᾽ (τὶ ρτααίίοη) : Ασπι. ἀμ ρθη. ἀγα, 
αν, Ατοδᾶ, θύρ-δα ᾿ουν᾽ Αἰέ. θύρα, [,8ξ. Ρ]. ξογξ8, Ο.1ν. ἀογμβ, Θοίῃ. 

ἀαών, Τὰϊμ. 9]. ἀὐγψβ8, ΟΟΒυὶς. ἀνογῖ (γατα}, 5Κν. αἀνάγ- ἀδγ- 

(4 ἴον ἀὰ 8 480). ϑδέοπι "ηρίμον- “ουτ᾽ (τι ρταάδε!οη) : Ασιη. 

ἑογεῖ, ατ, ὨεΙρἢ. τέτορες, 1,αἰ. φναίξιον, Ο.1τ. οοἰδὲν, οὐ! βαυσδν, 

[11ἢ. κοϊυογὴ ὋΥ ἴοιγθ᾽ ΟΟΒυΪρ. ὀδέυογο (ἀϊδίτῖθ.), Κ5Κν. εαἰυνάγαϑβ. 

ΒΕ. μογῦ- οβδοί : Ατῆ. σοῦ ατ. “έργον ἔργον ΟΗΟ. τογαῇ 

ΜΓ. οΥΚ᾽, νυ. υαγζα- α πουϊηρ, ΒΓ. 8γομ- ᾿θον᾽ : αὑ. ῥεῦμα 

τίνοῦ,, ΟΙν. ϑγμαΐηι δέγοδπι, ΟΗΕ. βέγοιη ᾿δἰγθαπι", [6 8;.αὐδεὶ 
Ἰο ἤονν ἐγ ο  ηρ]γ ΟΟΒυΪρ. ο-δἰγουϊί, ᾿Ιδϊαπά᾽, 5Κν. ϑγάοαίἑ 'ῆονθ᾽. 

Νοπιῖπα] βυῆχ -ἰθ7-, 6, 5. πμᾶ-ἰογ- Ῥηιᾶ-ἰγ- ταοϊ μου᾽ : 866. 

86. Ατπῃ. ηιαΐν, ατ. μητέρα, 1μαἱ. πιᾶέγοια, ΟΟἾἿν. Ἰηπαδῖγ π-, ΟΗΘ. 

"πμοίον. Τα. φιόίογὶ (πιίθ.})} ΟΟΒαΪρ. ηιναΐογο, ϑΚν. γηιαίάγαρι: 

1) πάρ. 1 Ὀοβῖά6 “ οουἹὰ Ὀ6 Πο]4 88 ἀθῆπιίοΥ ργουϑά 1 Εοτίιπαίον 8 

Γ}]}6 πδὰ α ἤγπιοὺ Ὁ4318 ΥἱζΖ. ὑπδὲ, ὙογΟ ἰῃ Κ5ΚΥ. ἃ σογοῦτα] οοπβοηδηΐ 

ΘΡΡΘΑΥΒ 88 γοργοβοηξαευθ οὗ δὴ ογἱσίηαὶ ᾿ἰαυϊὰ 1 ἀθηΐαὶ, π|8 ᾿Ιαυϊά ͵8. {16 
τορυϊδν οογτοθροπάθης οὗ Εὐτορ.-Αὐπι. ἰ (ΒΟΖΖΟ ΟΡ γ Β Βοϊίγ, ΥἹ 215 [.. 
Εδ ὀχδιιρῖοβ, ἰο ἜΘΗ ἃ ἴον οἴπογα πᾶν Ὀθθη δἀάἀοα Ὀγ Ὑ᾿πάΐβοιι Κα μη Β 
Ζιδοῖν, ΧΧΎΤΙ 168, δ΄ῖὸ ἴον ἔθ πιοβὶ ραγί οἰγπιοϊορ 8 }}}7 ΥΟΤΥΥῪ υποογίαίη, 

ὯΟΓ ΔΓΘ ὑποχρ δηθὰ ϑχοορίίϊοηβ ψδηξηρ. Ορ. 8 259. 
Βτυξπαπη, ]οπιδηίδ. 14 
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τοῦ. ΟἿ, μῆτερ, ὅΚν. ημζέαγ. ΥΚΥὶ 88 οἰἱοιηθπὲ οὗ ἐπ6 ϑπάϊπρ οἵ (ἢ 

8. Ρ]. πιϊᾷ. : Ι,Αἱ, δοφμοηέμ-ν ΟΟἾν. 8θοἰιέξέ- ἜΠΘΥ [Ὁ] ν᾿, 8, 
γἰγίσγέ μοί, ἴσοι γἱό- ἴο 1οὲ Ἰοοβϑθ, ἰϑᾶυθ᾽, 

Υ 88 ΘΟΠΒοΟπδηΐΑ] ρ]ἀθ δὐνου 2, 6. 5. ἔα77-ὅ- ἩθαΥγ᾽, 868 

88 284. 281. 

8 266. πάρ. ὦ. ΒΓ. ἰεΐῳ- Ἰοαγθ᾽ : Ασπιθῃ. ἐζεαηθτῆι ΟΥ̓. 
λείπω 1μαί. ζΐηιφιιδ ΟἾν. ἰδεῖν Ἵ Ἰοανθ᾽, αὐ}. ἰδίμυα Ὁ Ἰοπά᾽, ΠΗ. ἐξκὴ 

Ἱ ᾿Ιϑανθ ΟΒυὶρν. οὐδε ρρὶί 'τοιηπδηΐ, δ8|κὐ. γἰπάζιϊ ἸἸοΐβ Ἰοοβο, 

Ιϑθανϑθ, Εἰ. «οἶ- [4]}, ἄγορ᾽ : ατ. βολή ἃ ἐπγον᾽, ΟΗΟ. φιοίϊαι 

Ἴο ϑρυίηρ, ϑσυβη,, ΠῚ. σᾶϊα-8 'δπά᾽, 5Κν. σάϊα-ἐ ᾿ὑὙ1 6 Κ]68 ἀοτπ,. 
Εὶ. μοῖφ- 'άταρ, ἰδαν, ἀγαν᾽ : αγ. ἕλχω Ἱ ἄγαρ, ἄγαν, ἕλκος 'πουπά, 
806, (ἢ. ουοὐκὴὰ ΟΟΙΒυὶρ. υἱόκᾳ Ἵ ἄταν, ἀγαν᾽; ἰο ἐΠ6 88Π| 

τοοὺ 5Κγν. υἵζα-85. “οἱ, ἘΠ. ζοὶ- Ἰδδπ᾿ : αν. κλένω Ἱ Ιοδῃ, θον᾽, 

Τ1,Δὲ. εἴτνο-5. Ἅ], ΟΟἿν. οἰοθη ᾿ϑαπέ, υπ]αϑὲ, νυ οκοα᾽, Οοὐῃι. λἰάϊηβ 

ΝΠ, Π10ἢ. δεξαϊέα-8. τηοππίδὶπ-810ρ06᾽, 5Κν. ἐγάψα-ἢ 668 δραϊηβί, 

Ρυΐβ ο΄. 

ΝοπΙῖη8] ϑυ[ῆχοβ -ἰο- -ἰᾶ- -«ἷμ-.- Αὐτὰ. ααἰ-ἰ αἀα-ἰ ᾿Ὀοαβίϊηρθ, 

αν. θη-λὴ ᾿ἴϑαί, πἰρρὶθ θ-λυ-ς ᾿πΟυΓΙΒΗΐηρ, ΒυοΚ] ηρ,, οὗἁ ἔδπιδ]θ 
86χ᾽, [,8ἱ. 7γ8-ἰᾶγο “ἴο ϑιοκ᾽, ΟΟἾτ. ἀδ-ὶ Ἰοαὶ, ἀρ, ΟΗΘ ἐξία ἃ 

ΜΟΙ 8 Ὀτοαβί, Γ[ἰ{ἢ. ρίγηι-ἀδϊό 806 Ὑπὸ 88 ρίνσθη Ὀἰγί [ῸΓ 
80 βἤγϑὲ ἐϊπιο, ορ. ὅκν. αδά-γώ- ὃ ϑυοκίηρ᾽, Κυνά. ἀξιὶ Ἱ16||6 

ΜΟΙΏΔΗ,. 

ἰ 8ἃ8 ΘΟῃβοηϑηίδ) ρ] 9 αἴίου ἰ, 6. ρ.. τοοὲ ἔοσγτῃ ἐ{|-,) 8. 85. 284. 281. 

Αὐγϑη. 

8 61. πᾶν. ν-. 85Ξκκν. γιδα-ἰδ ᾿Ὀτίηρθ δϑουξ, ργθρΆΓΘβ, 

βδιϊϑῆοθ᾽ ΑΥ. γαδαϊ δὶ Ῥργθραᾶγθβθ, σίνοβ ΟΟΡϑῖβ. αταῤψα-τασιψ Ὃπ 

ἐμδὲ δοσουπὶ, ἐπογοίονγθ : σον. φα- δία ο ργουϊάθ᾽ Ο.8. γἀάαη 

Ὧο δᾶάγίϑθ, μοῖρ, Ὁ. Βυϊνς. γα ἴο ρτγουϊάθ, ἰδκο οᾶγὸ οἵ. ὅν. 

μάν ΑΥ. μαϊγὰὴ ΟΟΡΡοΙβ. μαγὶψ ᾿δθουξ, οΥϑῦ, δρϑϊηβί᾽ : ΟἿ. πέρι. 
1μΑϊ. μογ- ἴῃ ρμογιᾶσηνα. Ῥοτῖ. 5ὅΚτ. ἀα-ἀὐγξτα ΑΥ. αἀ-αγ'5-α 

Ἱ βαν᾽ : Αὐπὶ. ἰσῖ-ανδι 1 866᾽ (δ 268), ατ. δέρχομαι δέδορκα, 

ΟἿν. ροτί. αὐτολον- αγὸ 1 8ιν᾿, Οοἷδι. σα-αγ απ ἴο τπᾶτκ 

οὐδ᾽, τὲ. ἐεγξ-. 8. γγα- Ατν. ΟΡοῖβ. για- Ῥοίογθ᾽ : ασ. πρό, 

[μλῖ. ρμνδιὶ ρμγῦ, ΟἿ. κὸ, 11. ργὰα- ΟΙἸΒυϊσ. ργο-, Ἰηὰρ. Ἧτο 
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Ῥείογο, β8κν. μ4-γά- Αν. μά-γα- ἃ ταϊθυ- δῖ )81 : ασ, ὕδ-ρο-ς 

ὑδιρᾷ ᾿παϊογ-βουρϑηί, Ο.166]. οὐ» ΟΗΕΟ. οἐΐαν' ᾿οἰέοτ᾽, Π11ῃ. ἠά-γα 

0. Βαὶρ. ὑψά-γα ᾿οἰξοῦ.. 
ΒΚν. γίχῃ- πῆς ἰβοσαίοῃ, ἐθαῦ, γδκηᾶ- ἱδιμᾶ- δοταϊομοάὰ 

βίο Κ, βίγοϑ, ᾿ἰπθ᾽ : τ. ἐρεέκω 1 ἔθαὺ ορϑα, ὑρ᾿, {ι1{Π. γδζι 1 

οαξ, Ρ]ουρ Ν᾽. 
8 2168. πάρ. 1. ϑ84ν. γδοάψα-ἰλ  ᾶν. γαφοανοί ἼΘΑΥΘΒ, 

Δυδῃἀοη8᾽ : ΑΥπὶ. ἰζεαπο-ηι Οτ. λείπω αἷο., 800 ὃ 2506, ϑ8ν, 

ἐγάν-α8- τι. ὙΘΠΟΝ ἢ, ΑΥ. 8γαυ-αἦν- ἢ. πογά, ργαγοτ᾽, ϑ,.κὺ. ἐγμξά- 
Αν. εγ-ἰα- ᾿Πρατὰ, γτοπονηθά᾽ : στη. μι δι 1 016᾽ (Ρ), α΄. κλέος 

χλέος ἢ. ὙΠΟ κλυτύ-ς ὙΘΠΟΥΠΘα᾽, [.4Αἱ. ἐπι-οἰμίμ-8, ΟΟἿν. οἷ 

τοποσπ εἰοί ᾿τοπονηθα᾽, οὐ. δ έμηνα τὰ. ἴθαγ, ποαυϊηρ᾽, ΟΗΘ. 

[μιἀο-ἰοῖρς ᾿Κλυτόμαχγος᾽, ΟΟΒυἱρ. 5ἰουο π. ἱποτα᾽. 

ϑκν, γόσα- ᾿Ἰρηϊθ τόιώ-8 Ἴρη ἰσιά-8 ἃ ἸρὨΓ πρ, Ορθα 

8ρ866, ΑΥ. γαοσαΐ- ἢ. ᾿βΒρ᾽οπάοιτ᾽ ΟΟΡοσβ8. γαμεαΐ- τ. ᾿ἀΑγ᾽ : ΑΥΤΏ. 

ἰοὶδ, 56. ἐμιβού, ἃ Ἰρῃί, αν. λευκό-ς “χϊ6, [μ8(, ἰῶχ ἰπο-ἶ8, Ο.1-ν. 

ἰδεῖια ΠΠσἰηϊηρ᾽, αοίμ. μα Ἰρεθ, Πῖ:}. ἐαβα-8 ῬΑ ΙΒ ΟΟΒαΪρ.. 

ἱμέα Ὅδαπι, γαγ᾽, τοοῖ ἤογπιβ ἰθίῳ- δᾶ ἐθμζ- (ορ. ἃ 461). 8.κτ. 
μἰα-ργώ-ἰ- ᾿ϑϊταταϊηρ ἰῃ μαίοι ρίάν-α-ἰδ ᾿θϑχίηθ, Αν. 237,α- 

ἢαναῖίξ ΜΑΥΟΥΒ ἴο δῃὰ ἔγο᾽ : ἄστη. ἰμα-πατηι Ἵ πΆΒἢ, αν. πλέω 

Ἱ 8411, ϑνίπι πλυτό-ς 'ψαβϑῃρα,, [μαὲ. ρἱμὶέ, ΟΡ. ἱμαΐϊ ᾿χαϊοῖ᾽, 

ΟΗΟσ. Μειροη Ποιισαη ἴο τἴηβο, ναβῃ᾽, 10}. ρίάμἑ ᾿ἴἴο γἱηβθ᾽. 

5Κν. ἰάῤαγα-ἰ ᾿ἴἴδ66 18. ἃ ϑίγοπρ ἀθβίγθ᾽ : [μὐ.. ἐμδοί [δοί, Οο(ἢ. 
μία ΟΙΒυὶν. ἰγεεδά ᾿ἀρατ. δ8|.κῦ. μαδ[πία-ην ᾿ρτιναίθ ρασγίϑ᾽ : αν. 

ὀμφα-λο-ς ᾽παγ6}, υχτηδο᾽, [μ. τη δὲ-ἰ-ἴομ-8, ΟΡ, ἐρεδ-ϊ-ῖμ, 'Ὥδνο]", 

ΟΗΟ. μαδοῖο “παν. 

ἢ 2596. ΞΞΚν. 7, ν88 Βρόκϑῃ ΟΡ] (μθ ποθ ἐῃθ οἤδηρθο οὗ 

Ργμλ. Ατ. ἢ" ἴο καὶ ἴῃ [18 Υἱοϊηἰΐγ, 8 199), ἰ ἀθηία!. 

γ Ὀδοδηθ ἢ 'ἱπ δοβοϊαίθ βηδ} γ. Υοο. »πάξαϊν Ὃ πιοϊμοτ᾽ : 

(γ. μῆτερ. απίαϊ Ια {πὸ ᾿πβίἀο᾽ : δὲ. ἐπέογ. Ορ. 8 647, 8. 

ΒτοΙι ἃ ᾿ἰἰαυϊὰ Ὑ1 ἃ ΟΠ] ονίπρ ἀθηΐαὶ ΘΧρ]οβῖνθ ΟΣ ἢδ88] 

οἴζοιι Ὡγόϑδθ 8 ΟΡ γα] Θχρ]οϑῖνθ, ΟΥἨ Ὼ 4 πᾶ88]. ζαξά-ὃ κάϊμβα-8 

8δδγρ, Ὀιίηρ᾽ : [1{ἢ. ζαγἐὴ-8 “δου. φαμά-8 θαῃά, οτονά᾽ : αγ. 

ἀγείριυ ἀγορᾶ. }αβιάγα- ὋὍΘΙΙΥ, ποθ᾽ : ἀοὐμ. ἀἰ οὶ 'ποιιθ.. 
ἀπί- 6 ρᾶγί οὗ {πθ Ἰοβ' ᾿χ8ὺ ἀθονθ ἐπ Κηθθ, αχὶθ ρϑρ᾽ : θυ. 
ὠλίνη ὠλλό-ν ἔν. ᾿ώλ-ν-ο-ν, Ταῦ. μίπα. ραπα-8 ΑρΘΥ, βεϊρυϊαἰίοη, 

14: 
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ΡῬτοτηϊβοᾶ σοσναρά : [ἀ{}. ροΐμα-8 Ῥτοῆθ. [Ιπ Π|Κ6 Ἰηᾶπποῦ ῥτοῦ- 
8ΌΪΥ ἰάξ-αηιὶ Ἵ Ἰοπρ, ἀοβίγθ ἔν. "α-ἶ8-, ορ. ἰά-ἰα8-α-8 ᾿Θαρο 
ἴον, ἀθβίγουβ, [,6ἰ. ἰαϑοῖοο-8. Τὰ ἷβ 58}}}} ἀπθχρ]αϊπθὰ ἔγοπι τ δέ 
ῬοϊΪηΐ οὗ Υἱοῦ 800} [ὈΓΠ]8, 88 Ορροβθα ἰὸ οὔμοιϑ ἰῇ Ὑ 10} ἐδ 

Ἰχυϊὰ ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ τὑπὰον 8. ΠῈ}ΠᾺ Ὁ οοπαἰξ0η8 ΓΟπιδὶπθα, ΓΘ ἰο ὧδ 

Ἰυάροᾶ,. Τὶ 18 ποὺ αρτο 8 Ὁ]6 ὑπαὶ ἱπέθγιηϊχίυγο οἵ αΪ 4] οί [88 

ἰδκθη ρἷδοθ. Ον. ρ. 209 ἔοοί-ποίθ δῃά ἴπ δααιίοη ἰο ἐπ ]16Γ- 

δίυγο αυοίθα ἔμοσο ΕὙδμἀθ Βοζζθηογροῦβ Βοῖίν. 1 180 Β΄ 
ΝΑ 881 ἔγοπι ᾿ἰχυϊὰ ἐμγοιρὶ αἰδδὶ τ] έῖοη. οαβεοδγψαίξ ἔτ, 

οἷάον γεᾶ. οαγ-ογψάϊξ, Ὑαονγθθ αυϊοκ]γ᾽, ἰπέθμβ. ἔτ. σαγ-. οαῇ- 
οαἴα-8 ἹἸΔΟΥΪΩῺρ ἰο δηᾷᾶ ἔγο᾽, ἔγτοτι οαἶς. ραπι-ρλμψαίξ, Ἰπίθμβ. ἕο 

»)άϊαϊἑἠ ᾿θρτίηρθ δβδϑδυπάθσ, Ορ. 8 282. 
 ὑπαογοηΐ ὑγαμθροβι οη ὈΘίΌΓΘ οογίδὶῃ ΘΟπμβοηϑηῤ ΟΟΠι- 

Ὀϊπαίϊοῃβ, 6. Κ. ἔγοιῃ ἀαγὸς- ᾽8608 ἔαΐ. ἀγαλῥέψάνη! (ορ. ατ. δέρξομα) 
ρογῆ. 2. 859. ἀααγάξῥῥα ἱπί. ἀγάξδῥμεμι; ἴτοπι ἑαγρ- ἴο βϑιίίδίθ 

ΟΠΘΒ 861 ρονῖ. 2. 8ρ. ἑαῤγάρίπα Ὀοϑιάο ἑαίάγρίμα; ἴτοτῃ 86» 

ὉΓΔῪ]) ἢιὶ. ογαρδνάηις Ὀοδιά6 βαγρεονάηιξ 8δογὺ. ἀβδγᾶρϑαηι Ὀρβιάθ 

ἀϑβᾶγρϑβαρι. 

8 2680. Αγοϑίϊο. Βοίοσθ ἐ- δὰ ὠτυ ο6}8 80 δηδρίγοί!ο ἡ 

ΟΓΥ Μ᾿ Ἧὰθ ργθῆχϑα ἰο [πη] γ᾿. ᾿γίβία- ρατγί. ἔτ. γαφβ- ἴο ὃ6 
οοπηῃθοίθα σι. “γηβέα- ραγὶ. ἔγ. γαοά- ἴο ὕΤοΟῪ ἰογθ. Απ 
δηδρίγοίο ὙΟὟ 6] ΑΓΟ86 ἔγοπι π|64 18] γ ὈΘΌΓΘ δηὰ δέ ΘΟ ΒΟ Δηἰ8, 

ΜΠ Οἢ, τ ΠΘἢ γ ργθοθᾶθα, 88 σΘΏΘΓΑΙΪΥ τοργαβθηίθα ὈΥ 6. οσί. 

ἀαάαγϑα : 5Κι. ἀααάγξα, αν. δέδορκα, ἔτοτι τὲ. ἀφγζ- ἰδαθ᾽, ὁ αἶβὸ 
δἴϊον ἐν -- - Ἱπάρ. ᾧ, ἰ, 6. ξ. ρατέ. ζεγ'έα- : ϑκν. ἀχίά- 'ταδᾶθ᾽, ρῥτίπι. ἢ. 

ηχίο- (8. 288). ΟΥδοῦ σοῦγ6}8 πο γ6 βο] ἄομι, 6. δ᾽. Ργθ8. 8" γμτηπαθ- τη 

ἔτοπι 8.- : 5Κύ. ὄγη- Ἡθδυ : ς΄ γί -παο-ηιὶ (πἢ- 5 γἱπαονεὶ Ἵ ἢδπὰ ἀονπ") 
ἔγτοτῃ 8γὶ- : ΚΚὺ. ἐγὶ- ᾿αἰγοοῖ ἰογαγάβ, ἀΐϊγοοῖ ἰο., ΕἸΣΙ ΠΟΓ 6 ΜὰΒ 

ϑυίῆχοὰ ἰο ἢπαὶ συ, 6. ξ. απίαγ' ᾿Ῥοΐποοη : ΟΡ υβ. αέαν 8Κτ. 

απίάν. Οὗ. 88 694. 649, 4. 
γ᾿ ὉὈΘΟΔπΙΘ ϑρίγαπὲ Ὀοίοτγο ἃ, », ἐ, σα ἐπ ποχὲ ργθοράϊηρ 

ϑοηδηὶ δὰ ἐδ οἰϊοῦ δοοοηὶ. Τ8 ῥτοπυποιδίίοη οὗ {πΠ6 γ γὰ8 

Γοργοϑοηίοα ὮΥ̓ ὦγ Ὀδίογο ᾧ, », Ὀυὲὶ γέ θδοᾶπια ᾧ. Τμΐθ ἰανν 

αἷδο οὐξαϊηοὰ [ὉΓ ἐν -- 8Κτ. ΚΣ (ξ 988). "ταΐγ-ζα- τὴ. ᾿ἀδδί, 

ἀθαιγιοιϊοπ᾽ ἔν. Ῥμνάγ.ϊα- Ὀοϑιὰθ μα γζα- (πίει ἐπ δᾶ πὸ πηθδηΐῃρ) 

Ξ-- ϑὅκυ. ηναγζά- τὰ. 'δὴ ἰπ]υγίηρ οὗἉ ἔἶι6 βιη, ἃ ἀδυκοιϊηρ᾽. σνεἦγζα-: 
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βκγ. οὔκα- 'ποῖδ, πάρ. "μίφο-. ζοῖνρ- Ὥοττα, Βοᾶγ᾽ : 85Κτ. κύ»- 
Ὥογπ!, δρρϑαύϑηοθ. ριαῦψα- (ἡπαξίψα-} : βΒΚγ. Ὑοα. ηιάγεϊα- 

ΟΡογβ. "παγίίψα- Ἱαογίαὶ Ὀοΐῃρ, πιδη᾿, ἀ-πιοδα- : δ.κν, αἀ-ηηΐία- 

Ἑαπιογέα} δοϑιάθ ημογα- : δύ. ηηγίά-. Ορ. Βαυοϊοπιαθ Ἀν. 

Βόγθοῇ. 11 858 ΠΥ, δηά ὃ 614. 

Βοι. Ῥυχίῃ. Αγ. 18] -γί, -τί ΔἸ ΤΘΥΒ ΔΡΡΘδσ δὸ -γ", -εγ"ὗ, 6. ξ. πα- 
ἱεγλ ἢ -- ΒΚτ. 8α-κῦί 'οποο. Τ|1 167, ἩΓΠΘΓΘΌΥ -ἔ Ὀθοδπιθ -ἢ (8 649, 6), νᾶϑ 
ἐδβογοίογο οἱάθσ ἐμδη ἐμ οὔδηρθ οὗ γέ ἰο ὅ. 

μγ- Ὅ88 ἐγαῃβροβοὰ ΜΠ ἩΡρτοῆσ, 6. ρ. "γυαία- τ. ἃ ἀοίθυ- 
πἰηἰπρ᾽ : αΥ. ἐρητό-ς ᾿ἀοίογηποα, δβοἐ ]οἀ᾽, 5Ξ'60 ὃ 1571. 

8. 261. ΟἹὰ Ροσβϑίδῃ. ὅ, ὙΠο80 οχϑοῖ Ῥγοπαποί δε οη οϑηποί 

δ οἰοβοὶγ ἀοθβπηθά, ἀρρϑδᾶγβ Ὁ ργίπι. ΑΥὐ. ἐγ τες ρυῖπι. ἴσϑῃ. ῥγ. 

φ-: Αγ. ῥγὶ- 8κν. ἐγὶ-ὀ Ἱμγθθ, ριδα- : Αν. ρηῤγα- 81κγ. ριένγά- 

8οη, αοη. ρίδα: Αν. ρίῥγῦ αγ. πατρός ᾿οἴ ἃ (αἰμοτ᾽, 8566 88 858. 

418, 2. 

Αὐμθηΐδη. 

8 262. [πᾶρ΄. γ. ὁγοἷ; ᾿ουθηϊηρ᾽ : ΟὟ. ἔρεβος πα. Θοίϊμ, γἱφί2-α- 
, 5Κν. γάγα8- π. ᾿Δαυκηθθθ᾽, [πᾶρ. ἤγόᾳοβ. 6-γ0-} Ὦγθθ᾽ (6 -ρτο- 

ἰβοείῖο, 8. 268): ΟΥ, τρεῖς, [μαἱ. ἐγδδ, ΟΡ. ἐγὲ, οί. ῥγοῖϑ, Ο ΒΕ. 

ἐγΐ)6, βκτ. ἐνάψαβ, Ἰπιᾶρ. Ἦγέϊ-08 Ἵμγϑθ᾽, οϑῦ' 'ο]4 τιδη᾿ : ΟἿ. γέροντ- 

δκτ. ἡάγαμέ- 14 τηβη᾿. δζθδιι), 56ῃ. 8 οδηΐ, Ἱποίμογεϊη-ἰαν᾽: ΟΥ. 

ἑχυράᾶ Τιαὲ. β8οογτδ Οὐτῃ. διρόσονρ Οοἰμ. δραίῃγῦ ΟΙΒυ]ρ. βυοζνῳ 
ὅκι. ὁσαξγώ- ᾿ταοίδον-π- α΄, ἐμ ἱριθ: αΥ. δωώτρο-ν, ΟΟΒυ]ς. 

ἀα-γῷ. ἀμϑίγ, σοι. ἀδβέον, ἀδυρπίοτ᾽ : ΟἿ. θυγάτηρ. 

πάρ. ἰ. ἤἔσειηι Ὃ ἸΙοι᾽ : αὐ. λεέχω Τιαἰ, ποῦ ΟΟἿν. ἰἐσίηι 
ἹΠοκ᾽, Θοίῃ. δέεἰάἑσο Ἱ Ἰἰοκ᾽, 116}. ἐδ δῥδς Βκν, γόμηνὶ ἰόμηνὶ Ἵ 116 Κ᾽» 

τί. ἰεὶδλ-. αὐ, σοι. αἰἴον, ᾿αἰϊαθ᾽ : ΟΥ. ἀλλο-ς Τιαι. αἰδιι-8. ΟΟἾτ. αἷΐθ 
αοίν. αὐ7ὲ8 ἐμοτ. 

8 268. »' ὈΘΟΒΙΠΠΘ Κὶ ὈΘίΌΓΟ 5“ (οΟΟΒΒΙ ΟΠ Δ]ΠΥ͂ 4180 ἴῃ ΟἶΘΥ Ο8868 

πο ΘΏΥ ΟἾΘΆΡ ΓΘ880}). αν, σ6η. ἄγαη, 'ἀοογ᾽, δὴ οχίθηβίοη 

οἵ ἐῃο Ἰπάρ΄. δἰ. τάδμν- πὶ (Π6 βυ χ -6η-: αὐ. Ατοδά, θύρ-δα 
οὐ, 7εὐητιεπι Ἵ ΑΥΤᾺ ΤΩΥΒ61}, θοδίάθ 767 ὑππασταί μ᾽ 76γηι παυπὶ: 

ὅτ. θέρος θερμό-ς, 1,αἱ. γογημ-8. Τλὰ8 4180 ψπθη 7 ρῸΘ8. Ὀ80Κ 
ἰο πάρ’. 7.) 6. δ. σαύηπ Ἰατιθ᾽ : Βκν. ώγεαμκα-8. (μ7- ἔν. ἤμην. 8 167), 
ὅτ. ζϑη. ἀρ-»-ὅς, Ἰηᾶρ. Ἔμγ Ἐόη- (δ. 291). 



214 Ιπᾶνσ. », ὦ πὰ Ατγπιθηΐδη δηά Οτοϑοῖς. 8 263--584. 

λ ἈΡΡΘΑΙΒ ἰπῃ Β0Π10 ΜψΟΡὰΒ [0 πάρ. γ δηᾶὰ ὦ, πιρου (ἢ 

Βρθοὶδ] οαιι8 Ὀθὶπρ Κπονῃ. ἀαϑέλ, σϑη. αϑέίθλ, ᾿ϑέαγ, οοῃϑίβὶ δε οι": 

Οατ. ἀστήρ ἄστρο-ν Τιαἰ. 5ἰοἰΐα ἔν. "“5ίογ-ἰα Βνοί. ϑδέογομη Οἱ. 

βίαίγησ ὅν. δἰάγ- ϑίατ. ὁλη, 56. ολίη, 'παγί : αν. ἐλλός ἃ γοπῃρ 

μαγ᾿ ἔν, ἔέλεν-ο-ς, ἔλαφο-- “Βαγ ἔν. Ῥοϊ-ῃ -ὃλο-8, Ογταν. οἰαὶπ ᾿ἰπά᾽, 
Ω Πν 22] ον μον» 

ΙΒροβϑα ἰὸ γὸ, γί, λό. ϑδιιγὃ, ρϑῃ. εγδου, 

τρί, ργοιγ, ζὶγέη, ρθη. ἔγέαη, ᾿ϑποαῖ: 

Ἰθ γ᾽ (6- ῥγοίῃϑεϊο, 8. θ6] 0): 1,80. γγάξον, 

Ροα ἃ ργοϊδμοίϊο υοῦθὶ ὙΠ ΙΟΝ ΔρρΘδΙΒ 

Ιά. ὁ-γεῖς ὁυοηϊηρ᾽: 5Κτ. γά)αϑ8-. αλιιξβ 

Ιυ]4. 6-»- ἽΠγοθ᾽ : 5Κν. ἐγάψ-αϑ. 6-λδαὶγ 

λδδιεν ἃ. βργίπρ᾽ ἔγ. "δλοιιν", οἰάον ἐὐλομία)γ: 

ρθη  Γαρ. 
ἤδρ8 ἴῃ ογο-α-νε Ἵ Ὀγοδκ ορϑη᾿ απ οἱδ-ἀ-ὴι 
1 Αγθη. διυά. 1 46. 41. 

ἃ ἴῃ ἐε8-απδτε Ἷ 860᾽ : α΄. δέρχομαι. Ἴἴ]ι6 

αὐ 18 ὈΠΚΗΟΥ͂ΤΩ. 

ατοοκ. 

᾿Θέγω ἹἽ πἰγοίοι οὐδ: [μ4[. γεσῦ, Ο τ. 

ΕἸ, οί. ἡὔεγαλ)α ἽἹ δὲ ἀρ΄. πέρα 

Ἵ μδ85 ἐβγουρθ πόρο-ς Ῥαββᾶρο, [ογά, 

πὶ, [ωδὲ. ρεγ-Ἔσγο ἴῃ ἃ ἴοτοῖρη ἰαπά᾽, Ο τ. 
ν ὯΟ 81}, ἀτῖνο, Ο.Βυϊξ. ρεγᾳ Ἱ  γανογθοὶ, 
» υ βου. ὑπὲρ ὑπεὶο (ἔν. ᾿ὕπερᾳ, 88 151. 

θ0-ς Ῥαοβέϊο : [88. 5- Μρὲγ., οί. μίαν 

Ἐτ. νράγὶ δον. πέρδομαι Ἱ Ὀγοὰκ 

Ὁ Ὀτοὰκ πὶπὰ, {ἢ ρόναξια Ἱ Ὀτοδξκ 
Κ5 πιηὰ-. τε οὔοιιαι Ἷ ὈοοΟπΊΘ ἀιγ᾽: 1,1. 

,φα-βαΐῖγεα Ἷ πι οι, ὅκα. ἑαγῥα-5 ᾿-ίγϑς. 
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τρέω (ΔοΥ. Ηδομι. τρέσ-σαι) Ἱ 66, ἐγοι Ὁ] θ᾽ τρέμω Ἱ ἐγοιῃ]ο᾽ : 

[,Αἱ. ἐγεηιῦ, Ταϊῃ, ἐγὼ Ἵ ἰτϑ]ο (τι οο]4} ΟΟΒυὶρ. ἐγεβᾳ Ἱ 

δια κΚο᾽, 5Κν. ἐγάβαηιε Ἵ ἰγθπι}}]6 αἱ, αυᾶῖκο. ἀγε-ρό-ς οΙ4᾽ : 1,8ἱ. 

αφεν, Θοίῃ. αἦγ8 ᾿Βο]4᾽, 5Κν. ά7γα-8 ἃ ρα, πῦρ πῦρ-ός Ἔτο᾽: 

Ατπι. ἀμγ, ρθη. ἄγον, Ὥγο, ὕὕπθν. ρα γο Ἱρπο᾽, ΟΗΘ. 2» ων 

Ἔγο, ἀ-κῦτρο-ς ῬΟΎΘΙΪΟ88, σὶνμοῦΐ δυΐπουι γ᾽ κῦτρος Ῥοσοτ: 
ϑκν, ἐώ-γα- ΑΥ. 8-γα- 'βίγοηρ, ΒΌ]1πιθ᾽. 

266, [ηὰρ. 1. λέχος ἡ. ᾿θοα᾽ ἀἄ-λοχο-ς Ῥοα-πηαίθ᾽ (ἀ- ἔτ. 

ἀ-, 8.564): [,8{.. ἰφοίιι-8, ΟΟἿν. ἰἶσο Ὀοά᾽, αοίμ, ἐέφα Ἱ 116΄, Ο.ΒυΪρ. 

44-:ἰοφὶί 84]. ᾿δομβοτθβ ἑογὶ᾿. κολ-ων-ό-ς Ἅ1|" : 1,4. οοἰ -8 ἔν, Ῥσοῖ-Ἡ-1-8, 
ἐα-οοἰ δ, Α58. νι ἍΠ), 1.1}. ἀάζεπ- α-8 ̓ ταουπίαϊπ᾽ ἐοϊὰ Ἱ ταϊβϑ᾽. 
μέλδω Ἱ πιρὶς, πᾶ ᾿ἰφυϊά᾽ : ΟΗΘ. 8ηιοίζαβ “ἴο πιοὶξ, ἀϊββοϊνθ'. 
χλέπετω Ἱ 8έίθα]" : [,4{. οἰορῦ, αοἰἢ. ἀἰΐζα Ἱ 8.64)", Ῥσιιβθ. αὐ--ἀἰἐρίδ 

Ὁρηοοα]οἀ᾽, καυ-λό-ς ᾿ἰαἰκΚ᾽ : [.8ϊ. σαιι- 1:8 δία! κ᾿ σαυ-ἴαθ 'ἬοἾΘ8, 

ΟρΘπΐηρθ,, 18. ζάϊ-ἶα-8 'θοπθ᾽, 

8 266. ΑΠοροίομβ οὗ ΟἿ. ρ δηᾶ λ (ρδ Υ ῥγοοθθαϊηρ ἔγοπι 

[πὰρ γ, ὦν 8 292). 
ΤῈΟ οπ6 Ἰ᾿Ἰἰαυϊά ψχα8 βοπηθίϊμηθθ ραΐ ἴῃ ἐΠ6 0466 οὗ ἐΠ0 ΟΥἾΘΥ 

ὃγ ἀἰββ᾽ πε ]αἐΐοπ, 6. ρ. χεφαλ-αργίᾷ Ὀοϑίάθ κεφαλ-αλγίᾷ ᾿ἀθδαά-Δοῖθ᾽, 

ἰο ἄλγος, μορμολύττω Ἵ {τἰρ ΐοπ᾽ Ὀθδίάθ μόρ-μορο-ς ᾿ἔοατ᾽, θηλητήρ 

(Βοβυ ἢ.) Ὀθβίἀθ θηρητήρ ᾿παπίοτ᾽ ; ΟΥ ὁπ6 οὗ {Π6 το ᾿ἰαυϊ48 Ὑγ88 
ἀτορροά, 6. ξ. φᾶτρία Ὀοδάθ φράτρίᾷ ᾿Ὀτοϊοτμοοᾶ, οἶδη᾽, δρύ- 
φαχτο-ς ἔν. δρύ-φρακτο-ς ᾿ἴδηοθ᾽, ἔκτπαγλος ἘΓΙ Ὁ} ἔν, ᾿ἐκ-πλαγολο-ς, 

ἰ0 ἐκπλαγῆναι; ΟΥ̓ ἴπ0 βτϑὲ ᾿ἰχυϊ ἃ ψὰβ ομδηροὰ ἰὸ ἃ π888], 6. ἢ. 

γαγγαλέζω Ἱ (10Κ]6᾽ ἔν. ᾿Ἐγαλγαλιζὼω (6846 γαργαλίζω). Οὗ. 8 282. 

ΡΓΟΘΔΌΪΥ δἶδβὸ ὈΥ ἀἰβϑὶ πη]! δίϊοι Οτοί. (α οσίγῃη.) μωέτυρες ἔτ. μάρτυρες 

τ πο8868᾽: Ρα]αία] ἱ γ1χὰ8 ἐμ ἱπέθγιπθάϊαίθ βίαρϑ δϑέθθῃ ρ πᾷ ε. 
[πιξ4] ρ, Δ υπάογγθηξ γον 6}- ργο  μθϑ8. ἐ-ρυθρό-ς 'τοά᾽ : [,6[. 

γηδογ, 5.κτ. γμαλιγάςϑ. ορύσσω Ἱ αἱρ᾽ : 1.ἱ, γῳποῦ. ἐ-λαφρό-ς 

Ὡἰπιδ]6᾽ : ΟΗΟ. ἰμπσαγ. ἀ-λῖναι “οΟ ϑργθϑὰ οὐϑὺ, Ὀθβιμθατ : [,δΐ. 
ἰμππῦ, ΟΟἾν. ἰθ- πηι Ἱ οἰηρ ἰο᾽. Ορ. ὃ 6206. [δά. 4180 δοποθσπὶπρς 

π|0 114] ΔηδρΡίΥυΧίβ. 

ΤῊΘ ΘΟΠΛΌΪΠ Αἰ ΟΠ8 87- δηἃ ς0γ- ὈΘΟΔΠ6 ῥ- ἱ. 6. Ὑοΐθθ 088 γ᾿, 

ἴδ ΓΟΥΠΊΘΙ ἴῃ Ὀτΐπι. ατ., {π0 Ἰαἰέον ἴῃ (Π6 οουγδθθ οὗ {πὸ ἱπαϊ να] 

ἀἰα]θοίθ, 6. ζ. ῥέω Ἱ Βον᾽ ἔν. πάρ. ἔδγομφ-ῦ, Β΄ Κν. δι ἀσαριδ, ἴο ὙΠΟ ἢ 
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αἶδο Οογουτ. ροἤοξαί Ἠοπι. ῥοαί ᾿ἱδιγθαπιθ᾽; Αἰὐ. ῥηήτρᾶ 'ἃ Βαυϊπρ᾽ ΞΞ 

Ε]. ἐρᾶτρᾶ. Οὗ». 88 164. δθδὅ. 

Απίἰθοομβοπϑηία) Δ γγἃ8 ργοποιπορά ᾧ ἴη τοί. (ΒΕ υ88. 42), δᾶ 

88 810}. ραβϑθά ἰπίο 4, 6. δ. αὐκᾶ: ἴοῃ. ἀλκή ᾿ϑίγοηρεμ,, θεύγω : 

Ἠοπ. θέλγω Ἱ Θπομδηί, οποαί᾽ (ορ. Πί(ἢ. 8 280). 
λ Ὀορΐογθ στ, Θ Ὀθοδθ ν ἴῃ οθγίαίῃ Πογῖς ἀϊϑίγι οἰβ, 6. ὅ. 

φίντατος ᾿ἀθαγοδί᾽, ἦνθον “ οδτηθ᾽, 

[4}}1. 

8 2687. ΤἸηάρ, γ. Τιαί. γᾷὅ-8, Ὁπιῦν. γ6-}ΡῸν Ῥτο γϑ᾽ : ὅτ. 

γά-8 (Ἰηδέν. γᾶψ- ) 'σϑα ̓, 1μαὐ. γᾶς γδσίβ, Ο86. γραία γί ἀδί. 

τοοίονϊ᾽, Μαστυο. γόσοηία αι. τορί παρ᾽ : 64}}. -γ 'κίηρ᾽ ἴπ ᾿ιέριπο- 
γῇ» οἷο, ΟΟἿν. γὲ ροῃ. γῖσ, ὅν. γάγταη- 'κιπρ. μαὲ. μεγῦ, 

Τπῦτ. ξογαν ᾿ἰογαίατ, Υοΐδο. ἤόγοθι ᾿ἴουγο, Μαγτο ΟΡ ΜΟΥ 
Ἑογϑηίαν᾽ : αὐ. φέρω, ὅν. ὁμάγαηι!. Ἰιαῖ. οογίσ, Ὁταῦν. σο-σογίω 
Ὁοηγογίἰο᾽, Οδο. “ερσορει “ γβοσὶ, Τροπαίῳ᾽ : σοί. φαέγβαη ἴο 

θϑοοπιθ᾽, [8 οὔ ϑέὶ ἀπ ναγέψε ἴο ἕυγη, ἀϊγθοῦ ἐο᾽ Ο.Βυ]ρ. ογαξῆ 

Ἴο ἔαγῃ, ἀϊτθοὶ ἰο᾽, 851κν, υὐγίαϊξ τογοῖΐγοθ, σοὶ 8. [μ40. ϑογρῦ: 

αν. ἕρπω, 5. βδάγρανιϊ, Ἰπᾶρ. Ῥδόγρο Ἵ οΥθθρ. ογαν. [μδἱ, 
ἑογηιῦ ἰογμθη, Ὁτηῦτ. ἰσγιιοηο ᾿'δὰ ἰουιϊπαπι,, Οδο. ἴθ γ61}- 

πϑέξοπβ Ἑογϊπανογαηθ : ΟἿ. τέρμων Ῥουπάαγγ᾽ τέρμα φοαϊ, 

Βκν. ἑάγηια"-" π. Ῥοῖπέ οὗ {86 οβογίηρ στοά. [1,αἱ. ἐγῖσιβ, Ὁπιῦν. 

ἔτ ἐογ ὙΘΥΓΙ β ΓΘ ΠΒ, ἐγ ρϑέδοϊθμϑ᾽ : αὐ, ῥῖγος Ἰγοδί,, ῥυῖπι. ἤ. Κβυῖσοϑ 

(8 510). 1,αἰ. σαρον σαργα, Ὁτιῦν. οαδγίπον ζ6η. ᾿οαρτί πὶ : 60. 

κάπρο-ς θοατ᾽, Ο.106]. λα» 'θ6-5οαί. 1,4ἰ. ἄσον ἄογὶβ, Οδο. ἃ ἱκτι ἃ 

ΔῸ]. 'δοτῖ : αν. ἄχτρο-ς Ῥοϊπί, Γ1ἢν αϑεέγὰ-8. ΟΟΙΒΪΡ. οϑένε 8 ματΡ᾽, 
Βῖκν. οαἐμγεαΐγα- ουγ-οοΥπογοᾶ᾽. 

8 08. πὰρ. 1. Τιαἰ. ῶΣ ἱποῖ8, Οδο. ν]κ18 Ἰμποῖπθ᾽ : 6Ὑ. 

λευχό-ς “Μεθ. [,αἱ. ἱμ γο-ϊμδ 80-120-8: αν. λύω Ἱ Ἰοοδο᾽, Ο.166]. 

ἴψ)α “ἴο ογΒἢ, βῃδίξοτ᾽., οὐ. ἰάμβ Ἰοοβθ᾽, ὅ5κν. ἰω-πά-ην Ἱ οαἱ, 

ουΐδ ον, ϑηΒ  Π]αὐθ. 1,αἱ. σοί, Οδο. γελαν Ῥτυϊπατη) : Ο.[06]. 
Καία ἴο ἴτϑοζο᾽ αοἰμ. ζαϊά8 ᾿οοἸά᾽, ΟΟΒαυϊρ. Φἰδαΐσα ᾿ϑπον-ταΐῃι. 
1,αἱ. 86ὶ : αΥ. ἠέλιο-ςς ἥλιοςς Μιά. Ογπν. μομὰ Οοτγη. μοι Θοίβ. 

ϑαμὴ Ο 166]. 86] Τα, δάνέ, 8Κν. Ὑοά. βδεσαν (ρθη. 8{γ- α8) 

Αν. ἀσαγ᾽ ϑυη. [μαἱ. Πῦ8 Πονῖβ, Ο86. ΕἸ απ. ἀαί. ᾿Ἑ]οτγαθ᾽ 

ϑδίη, ᾿ὔωδαγο 80]. ᾿ΕἸΟΓΑΙ : ΟἿν. δίας “Ὁ]οβϑοπι Ογπιν. ὀοάαμ 
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ἢοθ᾽, Θοε. δίδηνια τὰ. ονπογ ΟΗΟ. δίμοἑέ ᾿υ]οββοπι. 1μδὲ. οἰηἶ-8: 

γον. οἷ ᾿πἰρ᾽, Ο.166], δία θυξίοοκ᾽, 111}. δφθαιὴτ8 ὭΡ, 
ἼΡΡοῦ μετ οἵ ἐπ ἐπὶ ρι᾽, 5Κν. ἐγόμέ-δ Αν. δγαομῖ-ὁ ᾿θαξίοοκ, μρ᾽ 1). 

[αἱὲ. ἀἰα ἔν. "αοϑἰᾶ (ορ. 88 508. δ10) : ΟΗΟ. αλδία Α58. φαχὶ 

ΟΙςοὶ φαὶ 'αχ θ᾽, ργῖπι. θγπι. Ῥαχϑίδ. 

8 269. [1,αἰΐη. ΑΠδοίϊοπβ οἵ ργῖπι. [.8[. γ, 1 (ῬΑ ΡΕΥ δυϊϑὶπρ 

ἴτοπὶ πᾶρ. 7. { 8 295). 

Τ|.9Θ ὁῃ6 Ἰ᾿ίᾳυϊά νγὰβ οὗνοῃ ρυΐ ἰῃ ἐπ ρΡ͵δοθ οὗ μ9 οἴδμον ὮΥ͂ 

ἀἰθ5: π}]δἰοη : γ᾽ ἴον ἰ, 6. Κ. ἴῃ οσαθρμἶθιι-8 'Δδαγθ᾽ ἔτ. σαοίμεηι, βυϊῆχ 

-Ογο- ἴῃ ἱμογμοηι βασι ἰασάσγα-ηι οἷο. ἴγομι -οἶο- (ϑαθοϊμ-Ή1), 

ΜΠ10 ἀγοόθθ ἴγοῃ ἤεἐΐϊο- (8 867), ϑβϑυΐῆχ -ἄγὶ- ἴγοπη -αἰῥ- ἴῃ 

ἐχοηρίαγί-8. ηρπἰ αγί-8 ἰμπαγ -8 οἷο, (οΡ. αὐφιαϊ.-8 παυὰἰὶ-8 οἰο.); 
ἰ ἴον συ, 96. 8. ἰῃ γυϊραν Πιαὐη μοϊοφγῖηιι-8 (ΤἸἰα]δη με φογὶμο) ἔν. 

ρεγ-ἐσγῖημσϑ. 7 ΜδΔΟΒ ἀγορροά ὈΥ αἰδβϑὶ πὴ] δίϊοθ ἰπ »γαθ-δίξσίαῦ 

θεσιὰθ »γαθ-ϑἰγισίαθ, 7γσαᾶγο Ὀθδιάθ 7γαφγαᾶγε οἴοΘ. ἘῸΣ ἃ [1Κθ 

ΤθΔ800) Π888] ἔτοπι ᾿ἰαυϊἃ ἴῃ σαηοον οαμονγξ ἔν, ἔσαγογο- : τ, 

χαρχένο-ς ϑκν, ζαγζαξα-8. τ, Ορ. 8. 282, 

γ ἀἰδαρροαγθὰ Ὀθίοτο 8 -ἰ- σδοῃβοηδῃί, οοη!ροϑοῦ Ἱ οοπδέγαϊη᾽ 
ἔν Ἐρογ(ο)»8ϑοῦ Ῥραγ(ο)-δοῦ, ἰο ϑΚτ. ραγο- [ἴο ρΡαΐ ἱπ οοπποχίομ᾽, 

Ροϑοῦ ἔν. “ρογ(ο)-8οῦ : ϑκν. ργοιάηιξ ἹΞ δι᾽, [πᾶρ. "ργ-ϑῖό ἴτοπι 
τὶ, ργεῖζ-. ἰοϑέι.8 ἔν. Ἡογβ8-μ-8, ἰο ἑογγοῦ. Μαϑρίϊον Ὀθδὶάθ οἷο Γ 
Μανερίεγ. Τωβοι-8 Ὀθϑάο Τπιῦγν. 7 γ800- Τημ800-. 

ὦ ἔν. γἱ, ϑίοϊία ἴτοτι "δίογ.ἶϊά : ορ. αὕὶ ἀστήρ Βτοί. 8:6 0Η ἢ 

Θοίῃ. ϑέαίγγιδ δἰατ, ασοῖίζιι-8 ἔν. "ασονγ-ἶῖο-8, οἷάον Ῥαρχγ-ῖο-8 

( 638). ρατοίζι»8 ἔν. ἔραιιγ-ῖο-8: ΟΥ. παῦρο-ς. 

88, 8 ἴρΟΠῚ γ8 (ΓΤ 7,88) 10 9» γὔδϑιι), ργῦϑα φιιῦδβι 9. 88:0} 

εἰ0, -- α ργῦγϑιηι οἵο. [{ 18 υποογίδιη τ μοίμον {1:6 ργθοθαϊηρ Ἰοηρ 

ΤΟΝ ΘΙ 88 ΠΟΓΘ ἃ ὁ0-Ορογαίϊηρ ἰδοίοῦ. ΤὨΐβ 18. ποῖ ργονϑὰ ὈγΥ͂ 

ὈΟΥδμ8 ἨΙΟΥΒΉΒ οἴο., Β'Π06 7 ΠΠΔΥ ᾿ΘΓΘ Πᾶῦθ ὈθΘῺ τθβίογοα ὉΥ͂ 

ἰογο Πρ (ΟΡ. ϑογίσ πιογαθ0). 

1) ὅτ. χλόνις .οοογχ᾽ Μ{|11 180 Ὀθ]οηρ ἰο ἐπιΐβ οαίο ον, ποι  πϑέαηάϊης, 
᾿ξ Ῥγοδ] οπιδέ1 081 τοοϑ] δα. Ον. [π9 δαίμος Ζαπὶ πουϊ. Βίαπὰ ἀθν βϑρυβοϊι"- 
88. 10 {, 



218 πᾶσ γ΄. 1 ἴπ [{]]6. 8. 269 -27]. 

γὲ, ΥῸ ὈΘΟΔΠῚΘ 67 {πΠγουρ ἢ (6 ἱπίουπιθαϊδίθ βίαρθ 7. ἴῃ (εγ- 

ἐμ 8 τ--Ὃο Οὐ. χριτό-ς, αὐὸ" --- ἀν. ἀγρό-ς οἴθ6. 8,666 ὃ5 33. θ23 

Γοη. 1. 689. 

δυαϑὶ 48 η161:18 ἀἴοβθ ἴτοπὶ ἤηδ6410-3, ὅπ τιογίμο- 8. ἴτοπι 

᾿οβίοοηϑοηδηΐαὶ ἐ ὈΘΟΔΠΙῚΘ 

ΤΊ8 ῬΓΟΟΘ88 866 π|8 ἤτοι 

ὁ ρΡοτιοά, 

εἰιι-ηι, ριάτ-ομἶμεηι (ΤΠπηδτ. 

5. ΜΈΙΟΝ 4180 ρμὔ-οἰμ-ηὶ, 

γμεἶο-, -«-᾿11- γι -διο- (6 τ. 

αὐἰὰ (Ππιῦν. ἐ84 16 6 ἴα 

Ἱπ Δηρα απ) ἔγ. ἤαμοῖο-8 

απφπί. γμορμἶμβ ρορἧν8 

ον ἴτ. ποιμθη-οἰαίογ. Οοη- 

Ό δ 481] ο. 

ΘΠΙ8 (0 π|0 ΥΘΥΥ͂ ἀουδί[υ] ἴῃ 
ἰῦτ. οη86 Ἵπ ὑππογο᾽ Οοἰῇ. σνη8 
“Νυπιογι)). 866 ἃ 568, 8. 

181η8 υπνυγη Ὀοίογο 8, 

ΑΥΓΟ8, Ρϑϑηΐμηι οβιάθ 

ὨΒΠΠΘΓ Π6 οΥΒΟΡΤΑΡΕΥ 

γ08146 απ ϑπξα  ἱδπιδηίατ᾽, 

8.5, πησδύ μαγθ δυρογίθποοὰ 

ΒΟΠΔΗΐ4] ὈοΟΐοΟΓΟ 8πα δἰξαΓ 

ἢ γο6]. ΤῊΐ8 ἰοοῖ [86 

6 Ἰίᾳφυϊά οἂπιθ ἤγθέ ἰῃ 

᾿ἐδ6 ἔο]]ο τ ηρ γοναὶ τ θα 

τρθϑηίο᾽, ανεγσαίμα ᾿ἸΠπη6Υ- 

ΠοΡΟ 8, ἐΘ ΥΘ ἢ 88. ἰθῖ- 

ἀπ᾽ ἰο [,4{. αἰδι-8.. 2) 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ 8δογα,, ράἐὐτγύ8- 
Ιοο. Ἵη αἰτοᾳιιο᾽, Υ 681Γ]- 
Ὀοϑῖ46 ἰοὺ. σέζοϊ οί] δ]. 

ουὐδ δηδρίγχίβ αἰξγεὶ ἀδί. 

γα οἷο., 860 ὃ 621. 
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Ορ. 4180 Ῥοιρη. Ἂ1α8 ᾿ΑἸΒαθ᾽, δαϊαυναίμν ᾿Βαϊναίοτ᾽, ργιϑία- 

μιαογΣ (αἰ. Ἐργαθ-ϑἰαδιίαγ τα) απ ϊδεϊέα᾽, ϑασαγαοὶγὶα (Ἰιδί. 

Ἠαογα γα) Βδουβοδηβ᾽ (-ο7- ἔτ, -ἔγ-, 8. 9671). 

ΟΙὰ [τ 88}. 

8 212. [πάρ γ. γοίϊ πῃ 66}, 64}1. ροίον-»ἱέμηι ᾿οαγ- ὙΠ 6᾽6α 

ομαγίοι :- 1.8. γοία, ΟΗ6. γαὰά π. 'νθοῖ", 11}. γἄΐα-8. ἵψμ6ο]᾽, 

ϑκγ. γάϊμια-8. γϑῃϊοῖθ, τις οπαγοῦ. ἀαμ (ρθη. ἀαγ0) ΟΥπιγ. 

ἀδγισο ὉΔΚ᾿ (ἔο ψ μΐῖοῃ ΟΟἿν. ἀγα 641}. δυάς 'άτυ δ᾽ Ῥ) : ΟΥ. 

ὧσρυ 'ποοῦ, 8.8, Βροατ᾽ δοῦ-ς ᾿ἔγοθ, οαἱς᾽, αοἴμ. ἐγέμς ἔγοοθ᾽, 10}. 

ἀεγοὰ ᾿τοϑίπουβ ποοά᾽ ΟΟΒυ]ρ. ἀγὄσο 'ποοά, ἐγθοϑ᾽, 5Κν. ἀάγιε ἀγί- 

ἀν. ἀἄμγι ἢ. ἱποοά᾽. ογε ἱρίρ᾽ : αὐ. πόρκο-ς [.8[. ρογομ-8 ΟΗΕ. 
ἰαγὰ γαγαΐ, Τλῖῃ. ραΐβεα-8 ΟΙΒαϊρ. ργαβς, ρτίπι. ἤ. Ἐρογζο- 8 Ῥίρ, 
δυο Κίηρ-ἰρ΄. ὀγαὶ ΜΙιά. τ. ᾿Θγο- γον : αὐ. ὀφρῦ-ς ΟΗΟ6. ὀγᾶιρα 
ΟΒυρ. ὀγίυ-κΣ 81|κν. δῆγα δ ̓ογο- τον". 26-Ὁ ᾿'πιδπ᾿ : αἱ. οἷν Οοίῃ. 
γαίγ Τἀϊῃ. οὐγα-8 ϑ|κν. υτνά-8, Ἰπάρ. ἔμέ-γό-8. ἀπὰ ᾿μῖ-γό-8. "ταδπ᾽. 

Ὀοπιραγαίνα βυ εχ πάρ. -6γ0- : αἱγοίμον ᾿Εἰαδβί'᾿ ([ο αν΄ 'δοΐοτθ, δηΐθ}). 

ἰξγη ῖγ λοτο ἀ ]σοπί, Οτ. πό-τερο-ς ᾿αἰοτ ὠμό-τερο-ς Ὑανοτ᾽, 

[μΑξ, ἐίογτνι, Β5Κν. ζα-ἰαγά-8. ᾿αἴοτ. 6-ἴον 6-ἰἶν ᾿θοϊπθοπ) : 1,6. 

ἡπμείον, ϑκν. απ-ἰάν. 

8 418. Ιπᾶρ. 1. ἰδσίμωγ Μιὰ. Βτοί. ἰομαδὺ ᾿δἴνουβ, Ὁ8}818᾽ 

(1411. ἰαμέγο ὍαΪπϑο : Ασπι. ἰοφ-απα-ι Ἵ Ὀαίμ6 ταγβοὶ, αν. λούω 

Ἱ τ ϑῃ᾿ λουτρό-ν 'θαι μ᾽, 1,αὐ. ἰαρῦ ἰαμέμ-δ. σοὶ χαϊνο᾽: [,6ὲ. λοῖι8 
(δοίμ8, οἶμ8.), μοῖνο-8, ΟἩἨῸ. σοῖο ((π8. φοίαιρδγ) Ὑ6]1οπ᾽, ΓΔ}. 
ξεἰίὰ Ἵ στον στϑϑη ΟἿ Βυὶρ. σοὶ ἑ76 πὶ. 'στθθηβ, υϑροίβὈ]θθ᾽ φοϊο 
δτοοη᾽, 5[κν, λάγίτ- Αν. φαϊγί-ξ ὙΘΙΠΟνἰ88᾿, δαίαηπ Ογαιν, δαίαη 
δ] : Αγ, αλ (βοη. αλὴ Θ΄. ἄλς 1,4. 841 8αϊ8 Θοί!. 8αϊέ 

0.Βαυὶρ. 8οἷζ 841. τποῖφ 'λῖκ᾽: ΘΓ. ἀμέλγω Ἵ πὐἰκ᾿, ΟΗΟ. 

πιοϊοβαπ ἴο ταῖ κ᾿, οὐ. ηεὐμδδ ὙΠ᾿ (8 628), 111}. γιόδιι Ἱ 

τἶΠ᾿, ΟΟΒυὶς. νη δϑέ ἴἴο τα, ἰᾶγ Ογπιρ. ἔαιογ Ῥφανοπιθηΐ, 
βοοτ᾽ : Αρβ. ῆνγ ᾿βουθο-βοοτ᾽ ΜΗΆ. οἶμον ᾿οογῃ- Β014, σγουηά, 801}. 

8 274, Α ἰγαπϑροβί(ϊοη οἵ σονοὶ - ᾿ἰαυϊὰ 18 δβϑυπιθὰ ἴῃ 
βαἠδ}, ᾿ἀοτηϊπὶοπ᾽ (Θοίμ. ναϊάαπ “ἴο τι]6), 2,88 ὅΒονοσ οὗ γαϊῃη᾽ 

ἔν, Ῥῳγαϑία (ΒΚν. ναγξά-8 Ὑδῖη᾽) δῃηᾷ ἴῃ ἸηϑῃΥ οἶμοῦ ᾿ψογάβ (Ζθιιβ8- 

Εθ6ὶ α. Ο, 168, 7. ϑομιηίάἑ 7οο. Π 310 Α΄., ὙΥ ἐπα ϊβοι τ. Θγαπιπι. 

δ 19). Τὸ ἰβ ἀὐκπονπ ἰοὸ ὺ8 ὙΠΗΐ τ μδὲ [ἰπλϊϊ8 ἰμΐ8 βουπά- 
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ΡΓΟΟΘΒΒ 18 (0 ὃθ δοϊηονίοαροα δηὰ ὈῪ σψὰιδὶ ἰξ μ88 Ὀθθη ο0- 

οδϑίομθά. 

Βοπι. Α ρτοδὶ πυπιῦοῦ οὗὨ [6 Θχϑηρ]θ8 Ὀγουρσιὲ ἔογπαγά δγὸ ἰο ὃθ 
βοραγαίθὰ υἱζξ. 8}} ἔἰιοϑθ οδ808 ἰπ ὙἘΐοῖ γὲὶ γὰ, 1 ἰα ἀοροπὰ ὑροι [πάρ γ, 
(8 298), δπὰ ἐμβοβθ ἱπ νοι ἐπθ ᾿ἰφυϊά πὶξπ ἐἢ9 δοοοπιρϑηγίπρ τοντθὶ] Μαδ 
[πὸ οοπεϊππυδέίοη οὗ γ, ᾧ ΒρΘοίδΙν ἀθνοϊοροὰ ἱπ τ. ἐπγουὴ δαργαϑᾶγαμα, 
88 ἀμ. 7μ-παγοαὶν 'νοϊαῖθ ἔν. δαμ-7ὐ-ἰἈγοαὶν ἔγοτα «ἰδγασαὶγ (8 684). 

ΘαΟονπιδηϊΐοσ. 

8 216. Ιπάρ. γ. Οοί!ι, γαΡ7ὅ 'δοοοιηί,, ΟΗΟ. »εαία γοάα 

'δοσουμῃΐ, ἃ ἐδ  Κίπρ' ΟΥ̓ΘΥ, Βρϑϑοδ᾽ : [,8ἱ. γαξδ. ΟΗΟ. γίοχαη Αρβϑ. 
γοόΐα “ἴο οομρ δίῃ, πϑορ᾽, ΟΗΟ. γχζ ἃ σϑορίηρ, οοπιρ αἰ πίηρ᾽ : 
1,δἱ. γμᾶσ ἽἹ Ὀταγ᾽, 18. γαμαὰ ῬΙαῖαθ ΟΟΒυΪρς. γγάα)ᾳ ἹῬῬΙαϊηί, 
κυ. γμαάνι Ἵ Ἰδιιθπί, σψθορ. Οοίῃ. σα-ἑαίγαπ ἱἴἴο ἀδβίτγου, 
ἀοπιο θ᾿, ΟΗΟ. 3, γεζογαθ Αδ8. ἑἐθόγα ἴο Ἰοοβοῃ, ἀθδβίγογ᾽ : (Ὁ. 
ϑέρω ἹἽ εκίῃ, Βαγ᾽, Πιοιὲ, π-ἀαγαβ ἴ νη]. ᾿οἷρ8 οὗ θαγκ' ΟΟΒαυϊρ. 
ἄογᾳ Ἱ εκιπ,, 85Κν. ρογῖ. ἀαάάγα ἴθ Ὀυτδ. σοι. σα-αν8 
ΟΗΟ. σί-ἕαγ γροτέ. Ἱ ἄδτο, υϑῃξαγθ᾽ : αν. Α90]. θέρσος ᾿δουγαρθ᾽, 
Θερσίτης Θέρσιππος (θέρσος : θάρσος -ΞΞΞ πένθος : παθος), 8Κτ' 
ἀμάγῥανε Ἱ ἄδτο, νϑηίυγο. οί. ἡγαίβπαη Αρϑ. Ξγίζμαη Ο.106]. 

2ὔόφμα [ἴο δι᾽ : [,6ἱ. φγέοοῦ' ργοσμ-8., 1ὐϊῃ. ργαδεψ ΟΟΒυϊὶρ. 

»γοϑεἐῥ ἴἫο ἀθπιδπά, δ8κ ἔοτ᾽, βϑγ. ργαδ-ηά-8 ἃ αιοϑίϊοηϊηρη. ΟΕ. 
ἐαφ-ν ἡ. ΟΗΟΘ. ζΖαλαν τὰ. ἱἑθαρ᾽ : ΟἿ. δάχερυ 1,αἱ. ἀαογμηια ἰασγήπα 

ΟΒτοί. ἀαον Οὐκ. ἀξ ᾿ἰθατ. Νοιηΐηδὶ βυῆχ πάρ. -ἐγο- : οὐδ. 
"πωόνον Αρϑ. πιοῦτροῦ τ. ᾿αυτᾶοτ᾽, ΟΗΟ. γμο- αν πὰ. Ὁδτ᾿ : 6Ρ. 

Αγ. αΥΟΏΡ., 56. αγαμγον, ῬΙουρσΙ, (-τγ- Ξε -ἐγ-, 8 860), α΄. ἀρο- 

τρο-Ψ ῬΙουρ ν᾽, [μ6ὲ. οἰσιιδοέγεηι ᾿ποίοϑυτο, θο} ̓, Β κεν. ὁγό-ἐγα- τς 'ϑδτ.. 
2160. ἰ. Θοίπ. ἰάμ-α ΟΗΟ. ἰδη Ο.1ο6]ὲ. ἰαμβ ῬΔΥ, 

τον : αὐ. ἀπο-λαύω Ἱ θῃ]ογ᾽ ληίς 'θοοίγ᾽, [μαὲ. ἐμογμτηι, 
Γαῦόγπα ᾿'ποἀάθεθ οὗἨ ἰμίονθδ,, Οὐν. ἰῦτ ἵμα ἱμαοῖ ἢ. ῬΑ͂Υ, 
τοσαγὰ (0), ΟΟΒυὶᾳ. ἰου- ἃ ̓υπέ, οἀρίαγθ. ἀμ. 8δαη ΟΗΟ. 

ἴδδαθ Ο.106]. ἴ6δα 'ξαίδον, οοἸ]θοί᾽ : 110}. ἰῤδέξ ὍΟ ῥΐοῖκ ᾧρ υἱ ἢ 

ἔμο Ὀθακ᾽, Οοὐϊι. οἱ )άμ ορί. ἱνϑὶπι Ρ]. υὐδίηνα ᾽ν} πιυϑ᾽, ἰηΐ. 
υἵζαπ ΟΗΟ. ὠοίϊαπ, ΟΗΟ. τναῖα ἴ. Ο.166]. ναἱ π. ὉΒοΙΟΘ᾽ : [ω8Δ{. 

οἷδε υοἶϊο, Τ θα, υδψεξ ᾿ἴο πίθῃ, στδηὶ, δάνιβο ΟἹ Βα]ς. οοϊδές 
Ἴο ὃθ ]]πρ᾿, 85. υατοάγα φοτέ, ῳὋὁπο8θθ ἰπιθο} ἢ, ῥγθ- 

[οτγοᾶ οάγα-8 ἃ πϊΒΕ᾽, Οοίμ. σαϊάαπ ΟΗῸ. ιραϊέαπ ἵἴο τΌΪ]Θ, 
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βογοσπ᾿ : δὲ. οαἷοῦ, ΟΙἿν. παΐῃ ἴ. ᾿ἀοτηϊαϊοπ᾽, ΟΘοίν. ἐμέν 8 
(3) ΟΗΟ. λίαν ᾿οἴθαγ, ρυγθ᾽ : αυ. κλύζω Ἅ ψ688} ουὐν, οἰθαπ’ 
[ν, ἐχλυδιζω, κλύϑων ἃ παγο. ΟΗΟ. 8ἰησαη ἵἴο ϑηπίπο, πίἰμπᾶ, 

ἰο Οἴ06Ρ Κ 8 βαγρϑοηΐ, 0.100]. βδίἴψηφυα εἰγηγζα ἴἴο δἰϊηρ᾽: 
[λ|}. οἱἰοηκὼ Ἵ οταν] ϑιἰαπκὰ ᾿Ῥτοθροῦ, Ο ΒΡ. δἰᾳί, 'ογτοοκαοάᾶ᾽, 

τὶ, δίϑριοῳ-. ΟΗΟ. ποδιΐ Ἰορ᾽, Ο.166]. π77- ἴπ οοπιρομηάϑ ᾿ἀαν Κη θβθ᾽ : 
ὅτ, νεφέλη, Ἴαἱ. ποδία, ΟΟἿν, πεῖ, 

8 21. Ὅοδὶ αογμδηῖϊο. 

ἘΧΑΙΙΡ]08 οὗ αἰβϑὶ πι]δέΐοη. [π ΟΗῸ. 1 ἔτοπι », 96. β. ἰῃ 
πργημση πιγηεσα Ὀθδῖάθ ἩΜΥΙμγΟ ὍΟ ταυγηλνὴ ΡΜ, Ἴ}- 

γμῆσα ἃ ταυγιηθγηρ᾽ : [.8ὲ, τι μγᾶγε ἼΟ ταυγαν, ρταμιῦ ]θ᾽, 
τ. μυρμύρειν μορμύρειν ἵΟ ἸΠΌΓΠΙΙΓ, ΤΟΔΙ, ΤἰΡΡΙθ᾽ ; ἴῃ ἐδ Ἰοδῃ- 

ψοράβ ἐμγέμί δα ἔτ. Τ,αἱ. ἐμγέμν, πναγίοϊα Ὀθδὶὰο παγίογα ηιαγίγα 

Ἰοηαγο, γϑοῖν᾽ ἡπαγίοἱδη Ὀθδὶάθ »ιαγίογση πιαγίγῦη ἴο ἰογέιγο, σϑοῖ᾽ 

ἔτ, ατροκ- αἱ. ν»ιαγένν πιαγίψγίη. Ορ. 8 282. Ὠτορρίπρ οἵ »» ἰ. 
ΘΗ. ονἐβκέμεπιδ Ὀοδῖἀθ ογβογίημηη οὐ βίου ίηηῦη ὯΟ σηδδὴ ἐΠ6 

ἰϑοί ἢ πὰ ἢ ταρϑ᾽, ορ. Οϑ. σγίδέσγίθημο ἃ φηδβῃϊηρ οἵ ἰθοῖμ, Ιὲ. 
δ ποί 8ὸ οογίϑίπ ἐμαὶ ΟΗΟ. δίου Αρϑ. δεόνρ Ο.]106]. δ7ὅγνὶ 'θϑοτ' 
ἅ6 τοἰαἰίθὰ ἐο ΟΗΌῸ. ὀγέμιορα ἴο ὑγον,, ατθοῖς- ΤΉγαο. βρῦτο-ν 

ἃ κπὰ οὗἩ δον, [,δἱ. ἀξ. ἄξιοι; ἰὼ οα86 {πο γ ἀο, {π6 ἀτορρίηρ 

οἵ [6 σοοὲ γ τηῦδὲ Ὀ6 δϑοῦδοά ἰο ἐπ ρτίπι. αθγηι. ρογίοά 

(τ -. Μδὴγ Ὀτίηρ ον. μισίὶβ ΟΗΟ. Τοφαὶ “υἱνά᾽ 
ἰοροίμοῦ σὰ ΟΗΘ. ἡίοφαη ἴο Εγ᾽; (μη ἀἰδοι πη ]δίοτίς ἀϊ8- 
ἈΡΡΘΑΓΆΠΟΟ οὗ {π6 ὦ που]ά 680 ἤθγο ὃὈθ ρῥτῖπι. αογ. (χε χ-,α-). 

ἴῃ (6 ἢἤπα] βυ]]α ]ο οὗ πουμθ πιῇ γ- δπά ἰ- ϑυῆχοβ, σθθα 

γ διὰ ἰ [0] ογϑᾶ ἃ βρίγαπί οὐ οχρίοδῖνο, ἐβγοιῦρἢ ἐπ ἀἰβαρρθαγαῃοθ 
οἵ [6 βῃογέ σόονοὶ (8 685) δὔίον ἐμ Ἰἰαυϊά, ἐμθῦθ δύοθθ ἴῃ 

Ἶοδεὲ ὔθγι. 7 διά { οὖ οὗ Ὑ ΟΝ ἃ ΠΟῪ γΟΥ͂Θ] ψγ88 ἀδυθὶοροά, 

ἰν ΟΗΟ. Οϑ. α, Αρϑ. 6, θ. Νοπι. δοο. ΟΗΟΕ. αἀοσοδαγ Οϑ. ἀσοαγ 

Ἀξ8. φοροῦν ᾿Βοϊά᾽ --- ἀοἐξ. ποι. αὖγ8 806. αν, τ. ἀγρό-ς ἀγρό-ν; 
ΟΗ6. ,οφαί Οϑ. μισαὶ Αγρβ. γεχοὶ ᾿οἱνά᾽ --- Θοέμ. ποπι. γμσίδ 

8ος, ἑεσί. ([ε ἴα μοββϑι δ]6 ἐμαέ ᾿ἰΙαυἱάβ ΟΓΘ 8:80 βρόκθῃ δυ}]} δ δὶς 

ἰῃ οἰἢ., αὖχε αἷγ, γί 491}. Τὴ δπαρίγοίξίο σόνγοὶ ἴῃ 

1) Τὸ δοπέγαδὲ βοέποῃ σαΐγ σἰέων ἔν. ῬραίγΣ Ἐδίίωγ Σ πὰ αἶτγϑ ΒρθαΚΒ 
ἴον αὖγε (Β 660, 6). Βυΐ πιοποευ ανῖς αὐγϑ ΤΏΔῪ ἰπθη μανὸ δείδοπ ἔγοσς 
ἀϊεεγ Πδθὶς σάγα. 
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᾿ ΟΗΌΆ. ἐῥογοθᾶ [8 ΨΥ ἔγοπι ἐΠ6 πῶ] ἰπΐο {86 πηϑᾶϊαὶ δυ]}140]6 οἵ 
{πο86 ποῦπβ δηὰ ἐποὶρ ἀθυιγαίγοθ, δὲ γα αὔξον ϑῃογέ δ} Δ Ὁ ]69, 

διά ἐμθη ἰδίου αὐΐου Ἰοτρ 4180, 6. δ. ασοΐαγο8 'οῇ ἃ δοϊα᾽, “εσαϊδη 

Ἣο οδίοι Ὀἱγάθ᾽ (ορ. ϑίῆΊουθιβ ἱπ Ῥαυὶ- Βγδι πο Βοϊέν. Υ 90 δ). 
Ἡοτοθ πιυδὲ ἔπγίμοῦ ὃ6 πιοηξοποά {πὸ ἀθυθίοριηθηΐ οὗ ἃ υοϑοὶ 

Ὀοΐνοοῃ ]ἰαυϊάβ δὰ ὦ ὑοῦ ϑργοδὰβ ἱμβγουρηοῦξ ἰμ6 ὙΠ0]6 

οχίϑθηἑξ οὗ ΟΗΟ., δπὰ 'ἴπ ὑοῦ ΟΠ. αἷβὸ ἐο ἃ οδρίαϊπ οχίθῃς 

βιαγθά, 6. ρ. ΟΗΟ. Οϑ. μογαΐ 'δοὰ!, 116᾽ : αοἴ. Μαίγαρι8 

μον; ΟΗΘ. Οϑ. ὀϊ-γοίαιαη ἴο πϊ4θ, ὑαυγγ᾽ : αοίμ. Μίλαη. 

ΑΔΔΡΟΥΧΙΒ 18 4180 ἔου πα Ὀοίνγθοη γ ἀπά συίίιγα} δηᾶ 4014] οοη- 

ΒΟΠΔη 8 ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴῃ ΟὈογαἀδυΐδοι ({(Ὁρρ6ὺ αϑγπιδῃ), 6. 9. ρηγαφ 

ρμγμο Ὀθδῖά6 ὀμγο ᾿οἰίαάοὶ, οἰἐγ᾽ : αοἰμ. δαώγοβδ; ρογασαη Ὀθδιὰθ 
δογφαηπ “ο οοποθαὶ᾿ : αοὐμ. δαύγσαπ; αγαροὶξ Ὀδβ46. αγϑοῖξ ὑποτκ, 
ἰο1}" : αοἴ. αγδάϊββ:; αγάηι Ὀοϑιάθ αγηὶ τη : αοίῃ. αγηδ. ΤῈ 

γον 68 ὑππ8 ἀσνοϊοροά ΓΘαμ ΘΠ ΕΠΥ͂ ὈΘΘΟΠΘ 8881 π|ϊ]δ θα ἐο ΒΟπι6 γ οῦτοὶ 

ἴη ἐμποῖν υἱοὶ! γ, 6. Ρ. λνησίγία ᾿ναπρογοα᾽ ἴο ἤρεσαν ᾿παηροῦ; 

βησίγϊη ᾿δηρον-τηρ᾽ ἰο ἤησανγ ᾿δηροῦ; τομηΐξογῦρ Ὀθδῖἀ6 τσ αγδη 

Ἵο ψοπᾶθγ δὲ ; ρμγμε Ὀθϑίἀθ ρήγαρ οἰΕγ᾽ ; ρέγίολμα τες ρέγομα δέτοῖνα 

᾿γο-γϑο : 110}. δόγξα-8. 

ΒΚοπ. 1. ἴη ἴΠπο86 οα808 1ξ 18 ὈΔΥΓΓΥ 4 ᾳυθβίϊοη οὗ α ργίπι. αόγ. Κ' 

διὰ ", τ 6 ἀσδροπάθά ὑροπ πάρ. ζ΄. ἰ, 6. ρ. {18 οτἷς. ἢ. οἵ ΟΗΟ. δεν 

αοίῃ. δαύγ98 τουϑὲ ὃ6 Ρυὲ ἀονῃ 88 Ἐῤηγσἧς-, 8. ὃ 299. 

ΒΘ ηι. ἢ. Ορ. [6 διδρίγχίβ ὙΣ τσ ὃ 180, ἀηὰ ἢ888}8 ὃ 215. 

ἰ Ὀθοδπιθ ροιηϊπαίοά ἱπ ὟΥ͵ οδὶ α'δῦπι. Ὀθίογα ὁ, 6. ᾳ. ΟΗ6. 

εἰ ο εοἰϊο Οϑ. τοὐϊδο Αρ8. τοἰϊα ᾿ψιϑῃ, ἀθβϑῖσα : αοίῃ. οἱζ)α, 

τὲ, μοῖ-.- 866 ὃ 148 ρ. 129. Ορ. ἐπ 8ἰπιῖ αν φϑιηϊπαίίοη οὗἉ 

Ώ888]8 ὃ 216 δηὰ Ββρ᾽γδηΐίβ 8η4 δχρ]οβίῖνϑ (85 529. 581. 585. 540). 

Βα] 6- ΒΒ] αν ο ηἶἷα. 

8 218θ.(. Ἰπᾶρ. γ. [[π{|. γώσηε γάμρέγε ΟΟΒυϊρ. γγφαγᾳ Ἱ 

πᾶνθ ϑεποίαἰϊοη. Ὀ6 οι" : ἐρεύγομαι Ἵ ἀϊδροτρθ,, [μαὲ. Φ-γῶσσ Ἱ 

γοπἑ ογ΄, ΟΗΟῸ. ἐξςγμομοη ἴο ΟΠΘῊ οὐοῦ Αρ8. γοσοεέξαιε “ἕο 

Βρῖὶ: οαὐ. 11}. ρᾶγαϊ ρΡ]. ἱνίπον- τ ποαί, ΟΟΒΌΪΨ. το ἃ. ἱβροϊ : 

αν. πῦρό-ς 'πμοαῖ. 10}. ζογίὰ Ἱ πον᾿, ΟΟΒυϊρ. ἀγδεοιὶ “ἴο οὐδ : 

5Κν. ζάγίαπα-ηι ἃ ουἱπρ᾽. ΠΕ. δαγχζαὰ ΟΟΒυϊρ. ὑγακία ᾿Ὀϑαγά : 

᾿ς μβ. ., 
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ἴδ. θαγθα ΟΗΟ. δαγὲ ᾿θοαγᾶ. 1}. ἀγαΐ)α-8 Ιοοα᾽ ἔγὰσίηα-8 

Ῥοοάγ᾽, ΟΟΒυϊρ. ἀγἄν-ἢ ᾿ὉΙοοά ἐγϑντηά ᾿Ὀ]οοάγ᾽ : ατ, κρέας 

Δοϑὶν, [,Δ(. ογμον, ΟΟἿν. ογ Ιοοά᾽,, ΟΗΟ. γ (πῇ. γαιοῶρ) Ο.1ς6]. 

ἀγᾶγ τὰν, ἀποοοκοά᾽, τ. ἀγαῦψα-ηι ἔγαυΐδ- ὙΔῊ ταρϑαῦ. ΓΔ}. 
ὑδῦγι.8 δα δόδγιι-8. ΟΙΒυὶς. δεῦγὰ ᾿θϑαγοτ᾽ : 1.6[. ον Ο(Οοτη. 
ὑρίον (10 πίοι 614}}. Βἰδγ-ααὐὶ ΟΗ.. δέδαν ᾿θϑανοτ᾽, 5Κν. δαδλγε- 

8}. ὍγΟΥΤη᾽, 88 δι 8(. 4 Κἰπά οὗ ρστοαΐξ ἰοῃπουσμομ, [πάᾶρ. "0 }6- 

ὀλρμ-8. 

8. 219. [πᾶρ΄. ὦ, Τ1ἢ. ζό7)ις Ἱ Ὀάνκ, ΟΟΙΒυϊρ. ἰα)ᾳ Ἱ Ὀατκ, 

800 [ἀ᾽ : ατ. λῆτρο-ς [416 ἐπ΄, [,αἱ. ἰα-ἰγᾶγ ᾿ἴο Ὀάνκ᾽, ΘΟ}, ἰα- 

ἰδὲ ἽΠΠΟΥ του] 5Κν. γάψα-ἐ ᾿θάΥκθ, Ὀάγκθ αὖ, Ζ{π, ροϊὲ 

Ἱποῦθο᾽ ράξβτα-8 “αἀοα᾽, ΟΟΒα]ρ. ρίανϊ ᾿“ΜἩΙδμ’ ροϊοϑά 'ρταγ᾽: 
ὅτ, πελιό-ς πελιδνό-ς πελλό-ς ᾿δΟ] ΟΌΓ]688, Κ,ΤΑΥ, ρΡα16᾽, πολιό-ς ᾿στΆΥ, 

ἰοαγγ, ΟΗΟΘ. μαῖο (ἰπῆ. Μυϊαιρᾶν) Ῥαῖθ, ἔδαοά᾽, 8|κν. ραζίῥά-8 

Ἑταγ, Ρτυββ. ἀαίρία-Ἡ ἃ 5ιλι ἢ 8 001 ἔον ἀγ Πρ ΠΟ]08, ΟἿ Βυϊρ. 
ἀἰαίο ἢ. “ἢ 186} : ΟΗ(. αοἴδαη Αρβ8. αοίξαη ἴο ἀϊρ. [16}|. ὀίοῃ- 
ἀῤῥλ- 8. Ἷ ἀαΥίκθη τη 861} (οὗ {Π|6 881) μγ-δπαἀὐ 'ουθηῖπρ ὑπ] Πρ, 

ΟΒυϊν. ὀίφαᾳ ἽἹ οττ᾽ : σοἰῃ. ὀδὲέμι 8 “Ππά᾽ δίιαπάαη εἰ} ἴο ἰηΐογ- 

τηϊηρίο᾽, ΓΔ6ἢ. υὲσ-ϊὰ πὰ τιν σ-εϊὰ (4180 τιν σίὰ ἀπᾷ τιψσί) ΟΟΒυΪρ. 
"ἴφοα Ἴορσ᾽ : αν. οπι. ὀμίχ-λη (ὅΚε. νελὶγά- ᾿οἸουα᾽, 8. ὃ 287). 

ὃ 280. Πι1ἰπυδηΐδη. 

ΤῸ ἀιδδγθηοθ θοίνθοῃ ἐ (μαγά) δηὰ ὦ (βοῦν) 18 βΒῆδγρογ ἔῃδῃ 

ο,βοῆθγο ἰπ ἐπ6 βου -ϑαβέθγῃ ἀἰβέγιοίβ Ὀοδραϊπρ οι {Π 080 ὙΠΘΓΘ 

ϑαν. ἰβ Βρο θῇ; ἴῃ βοπηθ ρᾶγίβ οὔ ἐπ6 ΤΌΓΙΠΘΡ ἔθυε οΥγ, 6. δ. ἴῃ 

ἀοάϊοτα (αονοση. δα 41Κ|), απ θοοπβοπϑηίαὶ αὖ Βουπαβ δἰ πιοβὲ 11ΚΘ 

186 ἀϊρμέμοηρ απ, 6. δ. π᾿ ηιάξεα ᾿ᾶτο-σοοά᾽, ορ. Οταϑί. αὐκᾶ τξ 

αλχᾶ ὃ 2661). ΕΟ πρ μα ]αία] γον 618 {π6π 8180 ΟοΟαΒίοη 8 
ϑ0Πθηρ ῥτοπαποίβεϊοπ οὗ ἐπ ᾿ἰχυϊά, ψμθη (ΠΥ ἅγα βοραγαίρά 

ἴτοπι ἢ ΟΥ̓ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΏΟΓΘ ΘΟΠμβοηδπίβ ({Π 0 Βϑραγδίϊηρ ΘΟμθοπϑηΐβ 

ἅΓ6 480 {Π118 Βο[[6Πη66} : 6 Π06 6. δ΄. πΠοπι. 8ρ'. ἐδέίαι- 8 (Ὁτάρ6᾽), Ὀαΐ 

ἰορ, εὐ 6. 
Βοπι. Ἐπ Εδοὶ [1{π ἀϊαϊοοὶ οὗ βζγυνιὰ (ᾧ 1681) ποὺ ΟὨΪΥ 5 ονγΒ ὦ 

ὑοίογο α, ο, Μ, θαΐ 4180 Ὀοίοτο ὁ δπὰ ἐ, 6. ρ΄. δίορίμ Ἱ Θοποθα)",, βαμδὲ 'βαπ᾽, 
ὕδγθο, 1,1}. ἃ. 1εεξ. Ῥγύοκο ἀρ 16. ἃ. 17. Φαμτγῆ. ΙΥ̓ Ρ. ΧΧΧΙΥ͂ 5864. 

1) Ορ. αἷβο ῬοἹαρ. οὔμζ 'πο!ῦ, υὥμηο 'πο00)} -ῷ 81ου. τοῖν, τγοΐηαὶ 
Ετοθοῖ λομί -ε [,αἱ. αἰμι8; Ὁᾳ. τοομα τ--ὦ᾽ Μοὰ. ΗΟ. τοαἱά, ϑ'νἰ88- ΑἸοπι. (Βογο- 
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Τἰβδὶ πα! Ἰδέίοι, καΐγἶ ἴπ τὰ πδὲ ἀἰγθοίίου ὃ ψΠ ἐμ ν᾽ ἔν. "ζαίνμῖ, 
ὁΡ. ἀμ, κἰέμῦ. ΤῊ οπάϊηρ οὗ (Π6 80-68}16ἃ γοῦθα ραποίϊνα -ὁγῖμ 

(1. βῷ. ργθβ.) θθοᾶπηθ ἰῃ Εἰαδὲ Γ1ἢ. (4180 ἴῃ 1,οἐϊ.)} -οἶὐε σθὴ 

ρΡγθοθᾶάρα ὉΥ γ., 6. Ρ. δάγ βηίοϊις ἔν. δάγεβείογεε Ἵ κποοῖς ἃ Πιεε16᾽ 

(θὰ ΟΥ̓ ΔΗΔΙΟΡῪ 8180 8 λέοϊἑμε ἵ Ὀθαὲ ἃ 11{116᾽ ἴον 8δέυζέογεμ οἰο.). 

»μγρεϊδηΐδ ῬυγρΙθ᾽ ἔγοπι δηᾷ θοϑὶάθ ρηγρωγὴηῖϑβ. ΑΠΔΙΟΡΟΙΒΙΥ 

Τ[ιοἰὲ. εἰγδαοίἐδ ἸΑΙΙοτ᾽ ἔν, οἰγδαογῖ8. Οὗ. 8 282. 

8 281. ϑΒ᾽Ιανοηΐο. 

εἰο1-ἴ, [00 Βυ χ οὗὁἨ ποπηῖηδ ἀρθηί8, ΟΡΡοΒϑα ἰο -{67"- -[07- Οἷα. 

οὗἩ οἵμοῦ ἰαπρυαροθ (6. ᾧ. αα-ἰοἰ-«ἱ ἱσίνοτ᾽ : αὐ, νοὺ. σωώ-τερ ΟΠ. 

δμήττειρα 800. δώ-τορ-α, αἱ. ἀα-ἴογ, Β1|κν, αἀἄἀ-ἰαγ-)} βθθπι8 ἴο 

δᾶγὸ ΟΟΠῚ0 ΟΥ̓ ἐδ ἰ ἐπρουρὴ ἀἰ88ι πη] ἰϊοη, δηά ἰὸ πάνθ δγίβθῃ 

ΓΟΡΌΪΑΥΪ ἰπ ἴογηβ {{κ ὄγϑ)εξοῖξ ᾿βδουϊβοοτ ογα-ἰοἷξ 'αγαϊον᾽ ογί- 

ἐοἷξ ᾿ἀοδίτογοι. Ον. ὃ 282. 

Β΄ ὁπι. 1. Ιξ θ06η18 ἰ0 π|ὸ ἱπιργοῦδ Ὁ]6 ἐπδὲ {πὸ Γἢ. ἔοπι. -κἰὲ ὈΘ]οηρε 
ἀϊγϑοῦγ ἤϑγθ, ἷ. 6. ἴο ἔθπιϊηΐηθθ ᾿ἶϊτο αν. ψαλ-τρια 1,6. οἱο-ίγτα ὅτ. ἀα-ἰνγῖ 
(Ὁ. βομηιϊάξ Κυλη δ Ζίβοην. ΧΧΥ͂ 29). 1 οοπποοὲ ἰξ τ ἢ} -ἀία- ΞΞΞ 1,Δῖ. -οἷο- 

ἔγοπι ὅ.{10-. 

Ῥείη. 81αν. ἱπίθγοοπθοπαπίαὶ -07- -οἷ- ἃπὰ -67- -οἷ- ἈΡΡΘΑΓΡ 

ἴη ΟΙΒιυὶρ. δ8 -γα- -ἰα- ἀπὰ -γὄς- «ἰδ, ργαδεὲ 'δυοκίηρ-Ρίρ : 

Π1|ῃ. ραΐϑζα-8, Τιαἰ. ρογοθ-8. ὕγαάα ᾿Ὀρατά᾽ : {ἢ}. δαγχζαὰ, [ιΑϊ. 

δαγδα, ΟΗΘ. δαγί. υἱαϊ ᾿ἀναυρ θ ἴῃ οὐαὶ, ᾿οἰοιά᾽ ἔτγοπι "οὖ- 

υἱαϊοί (ρτΟΡΟΓΙΥ (ἃ υϑι παρ οονϑγ : 1. ἀῤεϑαῖϊζα-8 'ὰ οονοτ᾽, 1. 

ὑλκό-ς. ὑγόγα “Ὀἰτο -ἔγϑο᾽ : {1}. δόγζα-8, ΟΗΘ. ρ»ίγοδα. οἱόκαᾳ Ἱ 
ἄταν : [{{Π. υοἰκὰ, ατ. ἕλκω. ΟὐὈΥγθθροπάϊηρ ἴο ἐπῖ8 τιοᾶθ οὗ 

ἐγθαἐμηθηί, ᾿μ 6 14}}γ7, 6. 6. γαΐο ῬΙοιρ ἔν. ἔογ-άϊο (-αἴο- τὸ ὅσ. 

«θλο-) : ορ. 110}. ἀγ-ἀἴα-8. ῬΙοαρὶν (-λζα- τ Τιαἱ. «οἷο- ἔγοτα "-{0-}} 
γα-ἰα71 ᾿Νυθθαπάπηβη᾽ : 1{Π. α»ν-ἰ671-ὁ; Ὀαΐ αἰζκαξὲ Ὀοδιά6 Ἰαλαίὶ ἝΟ 

Βαηροτ᾽ : [λ1{8. ἀϊεϊ Ὅο Βυηρον,. 

Β θηι. 2. [Ιη {πο ἐγοαϊπιθηὶ οὗ ὁ, 6 Φ ᾿ἰαυϊὰ Ὀοίχοθη σοηϑοηδβηίβ ἐδ6 

δ8]αν. ἰδηρύαροθ ἐοοὶς ναγίουβ ἀϊτϑοίίοῃβ : Ο. Βα. ρ»γ'΄αδὲ ϑθγυ. ργάδε Οσθ ἢ 
»γαϑε --- ῬοΟ] δι »γοδὶε Ὄρρον ϑουγδῦ. »» 80 ζοντο βου. ργΌ86 -- Βιβ8. ρογο8)ά. 

Βογίοος δργϑοπιθηὶ ΟὨΪΥ οχἰβίβ ἰῃ ἃ [ΟὟ ΜΠ ΟΣΒ ἰπἰἐ6}}γ, 6. α. ΟΟΒυϊχ. γαἷὸ 

Ξε βογυ. δον. Βυ88. γαΐϊο ΟΖθ0} γάσ]ο Ῥοὶ]. ὕρροσς ϑοτγαὺῦ. ἴον. βόΓ 80. 
γαάϊοος Τη0 ἱπνοβιϊραίίοηθ ΙΓ Πορίο πιδὰθ οοποογηΐϊηρ 086 ΡΠ ΘΠ ΘΩδ 

Μῦπεοϊον : 58. Βραπάβιοιίος Ὁΐϊο ΖΊβΟ]. ἀθγ Μυπάδγε τοη Β.-Μ. 1888 γ. 12) 
7εγσαμδίονο -Ἔ ον σαϊδίθ»Ή. 



ἢ 281-- 282. Ομδηρθβ οἵ [ἰᾳφυϊάβ ἴἰπ ῥείπι. πὰρ. 22 

(οΡ. οδρϑοίδιγ Φ. βοππιίάλ Ὑοοαῦὶ. ΠῚ 66 β΄, Ι,οβκίθη Ποο]ίη. ῥ. ΧΥ͂Ι 6, 
Ατοῖ, ἢ, βἷαν. ῬὮ1].. ΠῚ 86 (1) παν ποῖ γοὺ ᾿ἰοθὰ ἴο 84 βοϊ]υΐξίοη οἵ {π0 
φιορέοπ, ψδὲ {π6 ομδηρο 8, Ὑδιο ὑπ6 θΓΘ- Β᾽δυοπὶο [ογπΒ ἔϊγβί 

ππἀογνοηΐ ἱπ αἰ πι. 314. δηὰ τ πδὺ ογιηθα ὑΠ6 ἰδ8ὲ ργουίΐοιιβ βίαρϑ [0 

411 ἔα ἱπάϊ γ  άπα} ἀϊα᾽ Θοϊ6 841 ἴοτιμαίΐοηβ.Ό. ΕῸΡ (ἢ ροβι(ίοη Ὀοίνθθη ὁοη- 

δοπΔη8 ἰξ ΒΘΘΙῚΒ ἰ0 π|6 πιοδὲ ὈγοΟῦΔὉ]6 ἐπαὲ ογ᾽ οἷ, 67 οἷ Βγβὲ οὗ 411 Ὀθοδπιθ 
ΤῸ 0, γῆο ἴθ, 6. α. ρον δὲ Ὀθοδταθ Ἐρ7γοδο. ΙὲῈ 'ἴ8β ΒΙΡΉΪΥ ῥοῦ 016 ἐπδΐὲ 

ἴΠ60 ἰπ1184] ἀϊδογθηοοβ, ψοἢ οαπποί Ὀ6 ποῦο Ὀτγουρῆξ ογπαγὰ ἰη ἀοίαδ!ὶϊ, 

ΓΟΡργοδθηΐ βϑηξθηθο- ἀου]οίβ. 

Β ὁπι. 8. Το δδηδοπίηρ οἵ (ΠῸ ἴογπιβ ἤρογδρ Ῥυοϊξὶέ 18 οοππθοίθα 
ΠῚ ἃ οπαγδοίουιβηο οὔ {πὸ ψΠ01]6 ῥτῖπι. 851αν. πίβίογυ οἵ βουππάβ, ὑπ πολι 
ἸΔῚ ΠοτΘ δ ἀϊδβροβοὰ οὗ). Τὸ 5] Δὰν βουρῃὶ ἴο τοβίοῦνθ ΘΥ̓ΘΥΥ - 

ΠΟΤ δἢ ΟΡΘἢ ΒΥ}140]0 (Θπ άἀϊηρ ἰπ ἃ Βοηδης) Οὐπιραᾶγο δοϑίἀθ8 

{36 δου -Ὅμδηρο ἤθτθ ἰπ αυθδβίΐοη, ὙΠ ΟΝ ἰπ πὸ ἢγδέ ἱἰπβέαποθ 18 βιρροτίϑα 

Ὁγ [πὸ οἴδηρθ οὔ ᾿ξζίγηο ἴἰοὸ ᾿σγἕηο οἷο, (8 802), [860 ἀουθϊορπιθηὶ οὗ 

ΠΑΒᾺ] ὙΟΜ68 ἔγοπι ΥΟΥ. ἐ ΠΑΒ. ὈΘΙΌΓΘ ΘΟηβοπδηΐβ, 6. ρ΄. ϑηρί 'π γ᾽ ἔν. 

᾿ετοη , 8 219, (Π0 Βπαρ] ἱηρ οὗ σομβοηϑηΐ βτΟΌρΒ, 88 6. ρ΄. "6171 'πορθον᾽ 
ἔτ, δηρριγϊ, ϑάημϊξ (8166 ρ᾽ ἔν. γϑδώρηϊ, 8ὶ 545; ἰπ6 ἀτγορρίηρ οἵ [πε] οοη- 

βοπϑηΐβ, 88 ἠδῦο ἱδκγ᾽ ἔν. “ηοῦοβ, 8 θθῦ, 4, Α 5[π|}18 ῬῃΘΠΟπιθηοη ΟΧΙβίβ 

ἰῃ Ετοπο, ΤῸ ἐθπάθθου ὈΥΘΥΘΙ]8 4180 ἤθγο [0 πιδῖκθ 8}} 80}14 0108 ΟΡΘΗ, 
[Π6 τϑδβοὴ οὗ ὙΠ ΟΝ 18 Πογο ἄπο ἰο ἔθ ψϑδῖκ οχρίγαίογσυ δοοθηϊιδιοη 

(ΡΙ. Καυΐϊπιαπη Ὠΐϊο αθβοῖ. ἀθβ δοπβοῃδηἐβομθη Αὐβίαιίβ ἱπὶ ΕἼΔηΖ., ΠΘῊΓ 
1886). Νοίμίηρ ργθυθπέβ οἵἵγ δοσορίϊηρ ἃ {πκ σϑϑβοη ἴογ 8] νοηΐο. 

Ομ δηροθ οὗ ᾿ἰἰᾳυϊάβ ἴθ ἐπ ρῥυῖπι. πάρ. ρΡουϊοά. 

8 282. ΤμῈ Ὀορίηπίηρ οὗ ἐπ ργοοθββθβ οἵ αἰββι πη} ] ΟΠ, 

Τρίογτθα ἴο ἱπ 853 259, 206. 269, 277. 280. 281, ργοῦΔὈΪΥ δ068 

ὕβοκ ἰο ἐμθ φῥγίπι. Τηἀρ. ρογίοά. 
ΑἸΓΟΘΥ αἱ (8 ρογϊοά 6. β. 8δῃ οτὶρίηα! (07 “467. (ον ψ ἢ 

Οἰποῦ συ ον ]-στλάθ, 6. β. 467-47-} ἴο ραγρ]θ, βυΆ ]Π]ον, ΡῈ] 

ἀονπ᾿ ΠΙΔῪ ἤαῦθ Ὀθοοπιθ 40)-(οἰ- ὈΥ αἰδβι πιϊ]αὐΐοη ΟΥ̓ δῃ οΥΙξ. 

φἰ-κεἰ- (ᾳοῖ- 41} αν Ὀθοοπιθ αορ-αοῖ- (ορ. [μαἱ. σεν σε δ, ΟΗΟΘ, 

φμεγοοδεῖα 'σα]]οῖ, πὶπάρ!ρο᾽, 11. σαγφαίδ)7ε Ἵ ρανρῖθ, γϑίι]8 
πὰ (Π6 ἑῃγοαύ: {π6 Ἰαύίοῦ ΠΊΔΥ οὗ ὁουτδο 06 ἃ Ἰοαπ- σογά ἔγοτῃ 

ἀοτπαη, Μοά ΗΘ. σεγφοὶ ἰδ Ὀοτγονοᾶ ἔτοπι [,8ὲ.3. Α 88{18- 

1) ΜΥ αἰϊοηξίοη τγβ ἀγανῃ ἴο ἰξ ΠΙΔΩΥ ΥΘΑΥΒ ΔρῸ ὈΥ̓͂ ΒΟΡ. Βο ιοϊνίπ, 

δα] ἀο ποί ἱκηον ὙΠοῖπον 1 ἢ88 ὕθοπ οὐὔβογυθὰ οἴου  Γ0. 

ῷ ) ἘΩ͂ [ἴκΚὸ τ. γέργερος Ν βούγχος (Ε68γο}.), γαργαρειόν γνυ]α᾽ ἀο 

ποῖ βίδηἀ ἴπ {Π6 ὙΔΥ οὗἉὨ ἐπῖβ ἐβθοτυ. ΕῸΡ ἢγϑυν ἀἰδαί πη] αἰοπ ποοὰ ποὶ 
τὸ θθθὴ οχίοπάρὰ ἰο 41} ἔπ ἀογίγαϊϊνθβ οἵ τοἀιρ!!οαἰοα τοοίβ. δπὰ 

Βρο Πα Ϊγ, ἐΠ:6 οτἱρῖη8] ΘΑΠΔΙΥ ΠΙΔΥ πᾶγθ Ὀθοθη τοϑδίοροα δαρϑῖα ΡΑΥ ΠΥ ὈΥῪ 

888: πι| δἰ 10 πὰ ῬΑΓΕΪΥ ὈΥ [Γοτπι- δββοοσἰδιΐοη. 
Βτυρπαπη, ΕἸοπηθηίΒ. 18 



22θ Γἰφυΐάβ 48 βοπδηίβ. 8 982-984. 
--- --..---ὉΦὄ.....ὕ......τὕ.΄ρ΄ρΠΦοᾧᾷΠἠρ΄.-ὦΠ;--- ὦ  ....-.Ψ.0..Ψ.ΨὕὈ.ὕ5... “ἥ᾿.....ΘοΘ.Θ0ὲὃΒ...-. 

ἔδοίουΥ οχρίαπδίϊοη ἰδ ἐμυ8 αὐγίνϑά αὐ [ὉΓ ἃ πυπθ 6. οὗὨ τοοίβ 

Θμαϊηρ ἰπ ἃ Ἰἰᾳαϊά, δὰ οϊοῃ πανΐηρ ἔα} τγϑἀυρ]οδίϊοα, στ ϊοὶὶ 

80 ΒΟΥ ΠΟῪ 7, ΠΟῪ ἰ πηγοἀμρ]οαίθα ΒΠΑΠΥ (ΟΡ. 6. ξ. [Δἱ. 

ϑογᾶγο δῃὰ σία). Τὶ σου]ὰ Ὀ6 σψογίμ τ 116 ἰο ἰηνθδεϊραΐθ πιοῦθ 

ΠΥ θύμον {6 ποπηπα] βυῆχοβ -ἰγο- ἀπ -ἰΐο-, Ὀθβ᾽46 -αἦγο- 

δὰ -αἀλϊο- αὐτὸ ἄχ ἰο ἀββὶ πι!]αἰϊοη. 

πῃ |κὸ πιδῆποῦ {π6 βαθϑίϊιξίοη οὗἨ ἃ παβαὶ ἴῸΓ ἃ ἸἸχυϊὰ ὃγ 

αἀἰβϑὶ πΣ] δέϊοη ππὶρῦ πᾶν πδὰ [8 Ὀορίπηΐηρ πῃ ὑμ0 ῥγτίπι. Ἱπάρ. 

Ρογὶοά, ορ. 6. δ. 5Κυι. δαηιεδδαγα-8 Ὅθο᾽, ατ. πεμ-φρηδών ἃ Κιπά 

οὗ ψ88ρ, ὁΡ. {πὸ δαυΐμον Ουγευθ᾽ ϑιιά. ΥΠ1 829. 8517 ἢ. 

Β. ΨΙΟΙΡΒ ΑΒ ΒΟΝΑΝΤΆΒ.") 

8 288, ΤΠ αυοβέϊομ, ΠΟῪ τηϑὴγ αἰ ογοηΐ, ἀπά τυ μδὲ ᾿Ἰχαϊάϑ 

ὙΘΓΘ Βροΐζθη ἴῃ ἐπ6 πὰρ. ῥτῖπι. ροσϊοὰ (δ 254), ϑημα]]} 7 ΟΟΠΟΘΓπϑ 

Ὀοΐδ βϑοπδηΐᾷ δπά οοπβοηδηὶ Ἰ᾿ἰαυϊἀ8.0. ΑΒ βοῃμϑδηΐβ ΜῈ σϑργθθθηΐ 

{ποῖ ΟΥ̓ { δπᾶὰ γ, ἃπὰ 88 δοῃϑοηδηίβ ΟΥ̓ ἰ ἀπά γ. 

ϑοηδηίαὶ ᾿Ἰα 8. ΕΚ 8υ}] 4 16 ἢ888]8 ἼΘΓΘ ϑροΐζθῃ Ὀοΐ Ἰοηρ 

δπαὰ βῃοτγί ἴπ ἐπ [πᾶρ. ῥγΐπι. ρουιοα (8 222), Ὀπΐ πιοβευ ϑιοτί, 

δπά ἔγτοπι ἃ πιουρθοϊορίοαὶ ροὶϊπὲ οὐ Υἱοΐΐ {ΠΟΥ οογγοθροπαρά, 

ψ θη Ἰοηρ, δὲ 88 ἸΟπρ' Βοπδηΐαὶ Π488]8. ἰο ὃ ἀπά ἔ, 866 ὃ 312. 

1. δϑποτγί βοπδηΐ 1414 8. 

8 284. Οπίηρ ἰο ἐμ6 ἰγοαίπηθπέ ἰῃ (μ6 ἀθυθιορπιθηίβ οἵ 

[πὸ ᾿παϊνιάυδὶ Ἰδπριαροβ πὸ ἀἰβεϊ ρου ϊβ (ἢ γΘ6 Ο8868. 

1. Βοΐοτο οχρ]οβὶ γθ8, βρί γδὴ 8, μ888}8, Ὁ 8η4 7114}γ. 

θ. δ. ἤηηγ-ἰό-8 γατί, ἔν. γοοῦ ηιθν- ᾿'ἀϊθ᾽, Κκν. ηηγ-ἰά-8: ομαδγ ὕοπι. 

866. πραῤ. ᾿πἀάοτ᾽, ατ. οὐθαυ. 

2, Βοῖογο ἢ) 6. δ. ᾿ηι7-1έ- ῬγθΒ. 8ὲ. ἔγοιῃ τοοῦ ηηθ7- “ἴθ᾽, [,Δί. 

ΤΟΥ -ἸΟΥ. 

8. Βοῖοι βοηϑηῃΐβ ἰῃ ὙΠΪΟΝ 6867 Θη ἰ Ὑ6ΓΘ Βρο θη 

ἃ8 5]1468, 6. σ. ᾿αγ-ώ-8. “πρανγ᾽, 5Κν. σμγώ-ὅ. ΟΡ. 8 228, 4. 

1) Ορ. ἔπ Ἰἰξθγαίατο ᾳφαοϊοὰ ἱπ ἔπο ἴοοὲ ποίϑ ἰο ῥ. 190. Τὸ {πὸ ρῥτοοῖίβ 

δαὶ βοπδπέ Ἰἰαυϊάβ ΟγΘ Βροκοπ ἴῃ ἔδο πὰρ. ῥυίμι. ρογὶοὰ, τὸ δάὰ ἃ 28 
ΓΘΠΙ. ἃ ΠΟΥ͂, πὰ 88 ἴζ 806 πὶ8 ἰ0 π8, ἱπάϊβρα 4 0}]6 ΟΠΘ. 



ἢ 984-985. Ρεΐπι. πάρ. γ, ἰ. 221 

ΤῊο [Ὁ] ον ηρ 18 ἃ ΒΌΣΥΘΥ οὗ {Π6 88] τοργοβοηΐαίίοι οὗ 7 

ἰα 6 ἱπαϊνιάυαὶ ἰδηρυᾶροβ ἀυταηρθα ἔγοπὶ ἰδοθϑο ἔπγθθ ροϊηίβ 

οἵ τον. (ΤῸ ἐγθαϊπιθηΐ οὐ { 18 δῃδ)ορουβ). 

Βικν. : Αν. | Αὔῃ. ἀτθοῖΐς. 1041]. [ Ἰζοϊι. [ ἄθγαι. | Βα]. : Β]αν. 

1. Γι ἐν αΥ̓ ρα; ἂρ ΟΥ" β γὶ Ἰνγμγγ}) ἐρ : νἃ 
: (π}}14}}} : 

δη αὔϑο- 

β : Ιυἰοὶγ 

| : ΒΠΔΠΥ ΟἾΪΥ 

ι α9) 
ὦ. '᾿μς ἦγ: Θ᾽ αν αθ ΟΥ̓ ῥ “ ἱτς [τὰ 

ἃ. ["" ἐγ: ἂν ΑΥ̓͂ αρ ΟΥ̓ αΥ' μ7 ἿΡ ἕν 

Ρνεΐῃ. [πάρ. ρΡογὶοά. 

8 2856.5Ὀ 1. Βοίογθ οχρ]οβίνθβ, βρίγδηΐβ, π8888, 

8πὰ [1Π41]γ. 

ἤηηγ-[Ὧ-8 ᾿Αγίηρ, ἀθαίμ᾽ ἔγοπι τί. 1π67- : Ταῦ. ηλον8 τιον ἐΐβ, ΓΛΙΉ, 
πὴγὴν8. ΟΟΒυΪρ. 8, ΒΚα. ηιγ δ, Ῥπηγ-ϊό- ρᾶτῖ. ἴτοπιη (Π6 

886 τοοί (ποιΐϊ. 88 δρβίγαοί ποι) : ΟΗΟΘ. ηιογάὰ Αγρϑ. ΟἹ. 106]. 

ποτ ἢ, αυτάοτ᾽, 5Κν. ηιγίά-8 ᾿ἀοαα᾿ »ηγίά-τν ᾿'ἀθαί ῃ"., "6}ιγ- ϊ-8 

ἃ ὈοΑγηρ, Ὀγπρίπρ᾽ : [.4[. 20γ78 ἤογίο, ΟΟἿἶν. ὀγεθ ἃ Ὀθαγὶηρ᾽, 

θΘοίμ. σα-δαύγ 8 ΟΗΟ. σίεδιενγε “Ὀἰγί μ᾽, ΚβΚν. δήγι-ξ ἃ Ὀθατίηρ, 

ΠΏΓΒΙηρ,, τηδὶ πέθπαποθ. ΤΌΠ86 βέίθμι ᾿άγζ-ἐ- ἴγοπι τί. ἀθγῖ- 'δοϑ᾽ : 
Θγ. ἔδρακε δρακών, ϑ3ν. ἀάγδα-ὁ ἀγῥά-πἰ-. ὄμγε Ἐἰό- γατί. ἴτοπη 
τοοί φογἐ- ἕαγη, αἰγϑοί ἰο᾽ : [,6ἰ. δογϑι-8, Ο. Βα]. ογἕϑία . ᾿ϑίαΐθ, 

ΘΟ Πἀ Ἰοη᾿, ΒΞ,ΚΥ. υγέά-8. φατί., ογιά-α ϑαθδί. ἱδϑέδέθ, δἰξυδίϊοη᾽, 

᾿φείμγ-ἰο-8 Ἰουγε μ᾽, ἰο ἐφείμον- Ἰουτ᾽ : ΟὟ, τέτρατο-ς τέταρτο-ς, ΤΛΈΠ. 
ζει α-8 ΟΟΒυ]ρ. ἀερίοντηί. Ἔρο-ίχ- "δηγα-ῖγ- διϊθοοπβοηδηίαὶ 

ΘΚ [οττηβ οὗ [{Π6 βϑίθηιβ ἔἘροίόγ- “αὐ μοτ᾽ ἐδἠγά-ίογ- Ὁτοίποε᾽ : 

αν, ἀαὶ, ραν. παερά-σι, Θοίμ. ἀαί. ρΡ]. μαάγμ-ςνι, 5Κν. 106. 9]. 

ρζεδε, 8.κτ. δλγαίγ-ρμίγα- Ὁτοίπογ ΒΒ βοπ᾿, ἀοίμῃ. ὄδγδργι-ϊμδὸ 

ῬΟΙ ΠΟΥ Ἰονθ᾽ (Ἐπ 6 Ἰαιίθῦ πιϑὺ αἶ80 ᾿ἴκθ (6 ποπι, οὶ. ὄγβυζμβ 
δ ἃ ΠΟῪ ἐοΓΠ Δ ]οη). 

“μ{40-8 ΟΣ ἔγομι γέ. μοῖῳ- ᾿ἄταρ, ἴθαν δορὶ, Αὐσπὶ. φαΐ, 

Θοιμ. ομίζα, Τάτ. οὐὗἶκα-8. ΟΙΒ]ρ. οἰωξ, 5κν. σγξα-858. ἍΘακ 
1585 



228 Ῥγίηι. πάρ. τ, 1. 8 286. 

Ὀτοβοπΐ 80. ἔοττῃ Ἶρί-ρ[- ἴτοπι τί. ροῖ- 1} : ατ. ἐμ-πίπλα-μεν, β[κτ, 

ρὲργ-πιάβ, ρατί. "ρ[-πό-8 “Ἅ]]6α, 01} ἔγοπη ὑΠπΠ6 βαπιθ τοοί : οί. 

Μμε18 (ἔν. ρυῖπι. αθγηι. Ῥμείςμα- ας, 8 214 ν. 181), 111. ρὶηα-8 

ΟΙΒυϊρ. ριϑη, Αν. ρμογίπα-. 

Β θη. ἴπ (πὺ Β8Π|Ὸ ΠΙΒΠΠΟΡ 88 Βυ}ἘΧ Π688]8 ἔοτεοὰ {ποὶρ ὙὝΑΥ ἰηΐο 
{πὸ ἱπίοτγίον οὗἉ ἔπο τγοοὺ 80}140]0, θη ἐν18 οοηἰαἰποὰ δὴ ὦ ΟΥ "ε, 6. Κ. ἘΠ)496- 

(βκκν. γιι)άϊξ, αἰ. 7μσό, Τἀϊῃ. 7 ησίμ) ἔν. ἐμαᾳτητ (8. 8 221), 80 8|80 πίῃ 
(πὸ τοοῖ οοπίρίηθὰ γ᾽ οὐ ἷ 88 βοπβηί. Εἰ. σ. 5κν. ἀγηδάνη Ἱ αν ἀγηϊά-Ι τ 
ὍΒΙΡ, τοίυβο᾽, 1ἱ{π. νὼ Ἵ [4}} οὔ (οΥἩὨ Ἰϑαγθϑβ, ἔγυαϊε οἱο.), τί. φογί-. 148}. 
αν 18- ἰὼ αἀγῖδ- 1 “ἴο Ὀθοοπιθ οουταρθοιβ, γϑηΐαγθ᾽ ἔγ. ἀλγη8- (ορ. 5κγ. ἀλγόπύτ-ἐ 
Ομ ΖΘουΒ᾽), γί. αἦογδο. ΟΟΒυὶρ. ἀγεί- ἴῃ ἀγοίαήᾳ ᾿βοοίο᾽ ἀγφηᾳ ᾿ἀοβθοίο 
(ἔν. Ἐκγρίτηᾳ, ἃ 545) ἔγ. ἔᾳγηϊ- (ορ. ΒΚτ. ἔγμάϊτι ἐν δίβ [πγϑϑὰ, βρὶπβ᾽), τί. 
φεγί-. οίμι. υγμσσ ἴ. 'βπαγο᾽ ἔγ. Ῥω δἢ- ἴτοπι τοοῦ μογὰ- (ΟΗΟ. τοηγσοη 
Ἴο βίγαηρὶο᾽ ΜΗΘ. ο»-ἰρογϑοη ο βίγδηρὶο᾽, ὲ{Π. νορ ἰὼ Ἃ δ γίπρ ἰοροίϊος, 
βίγαϊ θη). ΟἿἶν. “ΐησίε Ἱ Ἰοαρ᾽ (ὁρ. ρογί. 8. 86. ἰε-δἱαίησ ἴον ἘΠε- ]αίης 
αἴξον [Π9 1πἰ{14] βοαπὰ οὗἉὨ [Π6 ᾿γ68. ἔογμι) ἔν. “μέᾳ-, ἴο β8|κγ. σάϊσαηιλ Ἷ Ἰοδρ᾽ 
(8 118), ἰ6 υποοτίαϊη. Απά ἴῃ ἃ βἰπιῖϊαῦ ΤΠΒΠΉΘΥ, 88 6. κ(. ἰπ [μ88. [πὸ π884] 

οχιοπάϑὰ ἰἰ861} ἔγοπι ὑπ ὑγϑβ. ἡμησό ἴο οἶον ἤογπιβ Ὀθ]οηρῖπρ ἴἰο [Π|Ὸ0 Βδπιθ 
τοοῦ (7ποὲν-8, σοΉ-Ἴηηπα; θἴ6.). ἔπ0γῸ 88 ἔογπιοὰ ἴῃ Γ1{}. αἴϊον αν 8- ἃ ργθβ. 

αἀγοϑὰ (ορ. ηιρξζὸ Ἱ ππακοὸ νδίοτ᾽ [ῸὉΓ ηηὐηἶμ ἴῃ ΒΟΣΖΟΏΒΟΥ ΓΒ Βοὶίτ. Σὺ 
αοβοι. ἀδν ᾿ἰΐ. ϑ'ρυ. 41, αἴξοῦ ὑπὸ ταϊϊο οὗ γοιζὰ : κἱπκαῖ οἷα.) ἀπά α ἴδ. 

βιιθδδί, ἀν ᾳϑὴ “ῬοΪἀηθδδβ᾽; ἴῃ 851αν. αὐὔίον ἀν"δέ- δὴ δά]. ἀγα ᾿ἰοτέιβ᾽ ; 'π αθτπι. 
αἴνοτ τ 99- ἃ ῬΓΘΒ. μγέσο (Α858. ιογίηχαη ἴο ἴαγῃ, ργϑβϑθ᾽ ΟΗΌ. γίηϑαν 
ΝΗ. γ»ἱησθη ἴο πιουθ ἰο δπὰ ἔτο, πὶπὰ σι οχογιϊοπ᾽ δηὰ δὴ δἀ]. ἔμγσοσιι-Ζ 

(Ο.[66]. γαησν' 'ογοοϊκοα, σψτοπρ᾽ ΜΟΙΕΩρΡ. τγαῖρ ΝΜοὰ. Επρ. ᾿ογΟσ); ἴῃ ἵν. 
αἴϊον Ῥμίθοσ- (π0 ροτγί. ἰοοδ]αΐησ (8. αῦονθ), ψποτθαβ ΓΩἱτῃ. ἀγί πε, ρἱδοθὰ 
οη ἃ ᾿ἷπο σῖτ ἐϊρερὴὰ οἷο, σαν ἴπΠ0 ἱπιροίι8 ἴογ {π6 [ογπιαίΐοη οὗ ἀγέα 

κγϑῆε οἵο. ΤΉ 086. πδβδ]βοὰ ἔογπιβ οὐἩ τοοίβ ἰῃ Ἰἰαυϊὰ { οοπβοπδηξ ἰη ἐΐιθ 
Εαγορθθη ἰδηρυδροθ ἔχγ 8 ὑπΠ0 Ὀδδὲ ρῥτοοῦ οὗἩ ἔπ οχίβίθῃοο οὗ βοπδῃηΐ 

᾿Ἰαυϊάβ ἴῃ ῥγο]ιβίοτίο ἐἶπιθ8. ΕΓ ἔπο βιῆχ πα88] οδὴ ΟΠΪΥ͂ ἢᾶγο ὈΘ6Ὲ 

ἔοτοθὰ ΟΥ̓́ΘΡ ΕΥ̓͂ ἃ τοοὶ ἔοτπι κὸ αῪ78-, ποὶ ΒΥ οπὸ Ιἰκὸ ἀδογ8- δπὰ 
ΟΠ οΥ 85) ϑῖποθ ἔοστβ ᾿ἰκ0 αἀἠθγη8- οὐ ἀἠον8- δ υππθαγὰ οὗἉ (7}8ὲ 85 θοδι ἀθ 

7ιο04- [Ἀ0ΓΘ ΘΡΌΘΔΓΒ ΠΟ 26 994- ΟΥ̓ 70.996). 

ΕἾΠΑ] γ, [.- ΚΒΚτ. ποπι. δοο. πϑαΐ. βἰλα- οἰαπάϊηρ᾽, ὑοβῖάο 
ΜΠ10}} οἰμα-ἐήν (Ἰδππιὰῃ Νοιη-πβδοΐίοη. Ρ. 422) 88 γτϑργοβοπίδεϊνθ 

οὗ οΥἹρῖμα] "βδία-γνῪ ἱ. 6. οὗ ἃ ἔογπι οὔἱρίπα! ΠΥ ΟὨΪΥ υϑοά θρίοτγο 
1108] βοηδηΐθ, 8606 ὃ 287: βἰμαϊ : εἰμαήν --- ἀάξα “ἴοπ᾽ : ράάαηι 
Ῥθϑάθμν᾽ (δ 281 τοπι.). Οτ. οὐθιαρ ᾿υδάοι᾽ ἧπαρ νον ἔν. "-τ, 

Ὀοϑιάθ το ὕδοωρ ἱψαίοτ᾽ ργοῦ Ὁ. ἔτ. "7. [μαἱ. 766- εν ζοηι- ΗΣ 

ἔν. ""οΥ τι "-7, Ὀθβίάθ ψ βίοι ἄν -δν, ΠΟ86. -οῦ οδπ Ὀ6 Θχρίαϊποὰ 

ἔγοα ἤκαγ . -τ Γπτε-τ-α : -ῷ (ἰὰ Β5Κτ. ρηγώ αν. πολύ : 85Κτ. 
»ιινδ, Τιαῦ. σογμῶ). Ατπιθη, αλδθμν (φοῃ. αλδογ) 'ϑοῦγοθ, βρηηρ᾽ 

866... 
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-. ᾿αλδομ(α)ν (δ58. 268. 651), ατ. φρέαρ ἃ. ψΜ6}} ἔτ. ἔφρηξαρ. 

ὧν. ὃ 806 δηά {9 δοοϊάθῃοοϑ. 
α΄. ραγίϊοϊθ ἀρ ἰηάοαίϊπρ ἃ παίαγαὶ βοαῦθηοθ οίο., [1{{. ἐξ 

η4, δ]βο᾽ ἔγ. Ἢ. Τὴ ἴογη ῥὰ νγὰ8 ρῬγοῦ Δ Ὀ]Υ ἀσνυθὶορθα Ὀϑίογθ 

ἴογπ8 δορὶ πηΐηρ τὶ τ ἃ οομβοηδηί, ἄρα δηᾶ ΟΥρτγ. ἐρ(α) ἔτ. ῥὰ 

ὉΥ ῥτοίμοαῖβ (8 266)Ὁ Ορ. ἐπὸ δυΐμον Βοὺ. ἀ. βὅοῃβ. ()οϑ. ἃ. 
Ὑ θΘηΒοἢ. 1888 ρΡ. 81 Π΄ 

8 286. 2. Βοίοτο ἡ ἔηη-ἶόδ- Ῥγθθ. βίθιῃη ἔγοιῃ γί. )Π67- 

ἀἰο᾽ : μα(. πιόγ-ῖογ, Αν. τηπιογονζη. θργ-ὶδ- Ῥγοβ. ἔγ. τοοί 8ρόγ-: 

αν. σπαέρω ἀσπαίρω Ἵ εἰγυρρὶο οομγυ βίνοὶγ᾽, 1}. 8ρἐγὲὼ Ἵ ΡΌΒΕ 

ΜΠ} ἐπ6 ἔοο. ἔδβᾳζτ1ό- ργθϑ. ἔγοπι τί. ϑᾳεοῖ- : αὑ. σκάλλω Ἱ ΒΕ 

Ὁ, ἰιοο᾿, 11}. οκϊ Ἵ 8ισῖκὸ ἄγθ᾽, 

8 2872. ὃ. Βοίοτο βοηδηΐβ ΜΙ ἃ [οἸ] οίηρ 27 ὦ 88 

δἰϊὰ0. "αγγ-ώ-8 οανγ᾽ : αὐ. βαρ-ύες, Οοἴιι, ζαύγει8, ϑΚε. σμγ-δ. 

Ἦχγγεό. ργθϑ. 8[. ἔγοπι 4θ.- ἀδνυουτγ : ΟΟΒυὶν. δέγ-ᾳ, Β,κν. σίγεάην 

φ ἀπιδ, πιϊῃ οδηρο οὗ δοοοηΐ σίγα! (Αἰμαγναυθάα ΥἹ 188, 8). 

ΝοπιηΑ] βυ ἔχ -77ὸ- Ὀθ8146 -γο-, || -ἰζο Ὀοβίάθ -ἰο- (8. 120) ἀπά. 

τὍηο- Ὀθδίάθ -πὸ- (8 2217), 6. 5. Ἦϊθ-γγό-8. : ατ. Οὐτγουγ. ἰαρό-ς 

Βαοί, οἰα. ἑἱαρός (ἥοπι. Αἰέ. ἱερό-ς, ἴογπιοὰ αὐΐον (86 Ὡπαίορυ οἵ 

διεερόςς φοβε-υὅ-ς οἰ.) 'δοίζνα, ἔγθϑῃ, βέγοῃρ, μοὶ γ᾽, 5Κν. ἐξ-έγά-8 

ΑΒΗ], δοίϊνο, ἔγοβ" ὑθϑάθ Ηοπι. ἱρό-ς 1,680. ἶρο-ς ἔτ. Ἐσ-ρο-ς 

(ρ. Οϑἐ μοῦ Μόγρ. ὕ πὶ. ΙΥ̓͂ 149 Η΄, Ζαν αοδβοῖ. ἃ. Ῥονῖ. 439): 

ϑκν, γα εῖγά-8δ το Ὀρϑίάθ αν. ἐρυθερό-ς ; α΄. ἐθεαρό-ς ᾿οἾθδῦ, 
ΒΟΓΘῃθ᾽ Ὀθ08146 Ξ'Κν. τι -γ-ἶψα- ᾿Ὀοϊοπρίηρ ἰο ἐπ οἶθαν β γ᾽; Οἵ. 

ὑδιαρό-ς ᾿ψαίοῦγ, δοϑίαθ ἀν-υδ-ρο-ς ᾿ψΑΙΘΓΪΘ88᾽; σιν-αρό-ς Ὀρδιάθ 

σινδιρόςς (ἴ0Υ {Π6 -ὅ- 8600 ὃ 204 ρῥ. 110) ᾿ἹἸπ)γἱουθ᾽; ΟΡ. 8180 
ϑκγ, πεβεῖγά- ᾿οἰουά᾽ Ὀοϑίάο Ηοπι. ὀμίχ-λη ΟΟΒαϊρ. ηοσοϊα “ορ᾽ 

(δ 219. Βοοΐ ἔογπι ἐξ,- θθϑί4θ ἐοὶ- : αὐ. τάλ-ᾶς 'ϑπάυγιηρ᾽, 
Ομλὲ. ἐσ Ἱ δμάυγο᾽, αοὐῃ. δι άϊῥ 'οῃάγοθ᾽, Ο.Βυϊρ. ἐ-ο ἱὈοϊέοπι᾽ 

(ρτοροῦὶν δϑυγίαοθ᾽, ὁρΡ. 5Κν. ἐαί-α-8 'δυτίαοο, Ὀοίέοπι), 5Κτ. ἐμὐ-ἅ- 
αϊδηοθ᾽ ἐμ-αγα-ἐἱ ἫΘ Γαῖθοθ ὑρ᾿. 

ΑΥΥΔΗ. 

ὃ 288θ.Ὀ 1. πὰρ. γχ, (ἢ -ΞΞ 85Κι. 7, Αν. ογ. (οὔγ Ὀδίοσο ἢ 

διὰ ᾿, ἀῃὰ οὐ ἔγ. ἕογέ ἴῃ ομϊοῦ δοοθηϊθα 8υ}14 0168, ἴῃ Οὐ ΟΆ868 
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Ὀοίογθ οομβομϑηΐϑ 67, 8660 ὃ 260), ΟΟΡοΙβ. σγ; (Π6 φγοπυμποίδίϊοι 

οὗ ἐμ8 ΟΟΡοσβ. αν' τηυϑὲ 8.}}} παν Ὀθοῃ ἀἰβογοηὶ ἔἴγομῃ ἰπαὶ οἵ 

ΑΥ̓͂ τα ρῥυὶπι. σὺ. αγ (6. . ἰπῇ. σοαγίαπαῖψ ἴο τηδῖκθ); ἰξ γγ 88 

ῬοΥπδρΒ ., (ορ. Η ΒΟ μδππ ΚυμηΒ Ζοϊίβοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 108 4). 
5κν. »χγομάνιξ Αν. ρογϑᾶνηι: Ἱ δι᾽, ΟἿΡοῖβ. ἀαραγϑαγε 1 

αϑκοά᾽ (-- 85Κν. ἄργοϊαι) : 1αἱ. ροβοῦ ἔν. ᾿ρογ(ο)-δοῦ, Ἰπηάρ. 

Ἐργζοεῖζό, δ8ικν. ργομᾶ- ᾿χαθϑίίοη, ἱπαυίΐγγ᾽ : ΟΗΟ. βογβϑοα “᾿Ἰηγϑϑίϊ- 
σαϊίου, φᾳαοδέϊοπ᾽, [πᾶρ. Ἐργί-ϑζα- ἴ., ἴτοτα τί. ρυθζ". 8|κν. ἀγ-ἰά- 
Αν. ζογ'-ἰα- ΟΟΡοτβ. ζαγ-ία- ᾿πιδᾶο᾽, ρατί. ἔγοιῃ σὲ. φογ-Ὄ. ὅ1κγ. ἀδχὸ- 

πότ ΑΥ. ον δ-ηαο-ι Ἵ ἄστο, νοπίαγθ, ΟΟΡθγβ. α- ἀαγδ-παι-ξ 

Ὧ6 ἀαγοά᾽; ὅ5ὅΚν. αλγῥ-ά-πὲ- ραγί. Ὁουγαρθοῦθ᾽ : αοἴ!. σα-ἀαίγϑαη 
Ἣο ἄάτο, νοπέυγο, ΟἿ. θρασύ-ς θαρσύ-ς ᾿οουταρθοιδβ᾽, ἔγομι τί, 
ἀλονγ8.. ϑκῦ. ηιγ-ἰά- ᾿ἀϑοαά Αυ. ηιογ α-γ ϑὅκνυ. α-ηΐξα- ᾿ταπιογία᾽" 

Αν. αττοξα- : ΟΗΟ. τηπογὰ ᾿Ἰαυγάοτ᾽, [πᾶρ. ἔγνη,-ἰό-, ἔτομῃη τ. ηιογ-. 

τ. ὑγλτάμξ- ΑΥ. δογ'Ζ-αηί- ᾿στοαῖ, πἰρη ἔτγοπι τί. ὀδογᾷε: [Π6 

8Β81η6 γοοὐ-ἴογπὶ δἧγᾷἢ- ἴῃ 614]]. ὀγέρί- (1 Βγισιαπὶ, Αγο-ὑγίσέμηι οἱο.) 

ΟΟἿν. ὀγὲ ροῃ. ὄγεφ Ἱπουπίδιη. 851ν. ἀζύρ- ᾿ἴογπι, δρρϑάγδαμῃοθ᾽, 

ΑΥν. ζεδνρ- ἴοτιι, Ὀοάγ᾽ : [.αἱ. οογρ-ι8. ὅ85.Κν. γκδα-8. Αν. ογ΄ χϑῦ 

ὍΘΑΓ᾽ : Ασπὶ. αν], ΟὟ. ἄρκτο-ς, [,.8ξ. ὠὐϑιι8 ἔν. ἔογοδο-ϑ. θαΐ. ρ]. 

ϑΚν. ρίἰγεδῆψαβϑ Αν. μίεν οὖψο Ῥαίτι δ᾽ : ὁορΡ. α΄. πατρά-σι, Θοίβ. 
͵ζαάνι-"πι. 

κυ. μγίιλώ- δ Αν. ρεγβι-ὃ ᾿Ὁτοδά᾽, τ. πλατύ-ς : ΟΟν. ἰσίαη 

Ο.Ογιιν. ἐδαη., ῬΓΟΡΘΌΪ «'ϑ8οὸ Οϑ. γοίάα Ο.166]. ὑοϊά ᾿δατίδ᾽ 

(ορ. ὅΚνι. ρμλοΐ ρμχγιλιοϊ 'δατι) "). ὅν. οὔΐκα-8 ποῖ δ᾽ Αν. οεολνἐῦ 

ὍΟΙ : οι. ομἱ ς, Γαι. οὐξῥα- 8. 
Εοὸν ὅν. ἀῤρ-ἰά- Αν. ζενγρ-ἰα- Ῥυϊ ἴῃ οτάονγ, βχϑά᾽, ἐμογὸ 18 

ὯΟῸ οογίδίη σΟΓΓΟΘροπάϊηρ ἴογ ἴῃ (Π6 ΟΥΠΟΓ ἰδησιδρο8. 

Οὐ ὅν. ἢμπὰὶ - ΞΞ Ἰπάρ-. -7, 866 ὃ 285. 

ΕὙΟΙῚ ρΓΘ- Αὐγαη σθῃ. 8Ρ. Ῥῤήγά-ἰγ- 9 ̓Ὀγοι βου 8 ἄγοϑθ -ἐγὲ 

(ὃ 556, 1), ὅΚνι. -ζγν Ὀοίοτο νοϊσθὰ ϑουπμαβ (ορ. -ἐγ -τνγ ἔτ, -ἰἌ 

«-νὲ, ὃ 641, 6), ἄθῆσο ὈΥγ ἃ 2390 -ἐμν, δάγάϊν. ΤῈ6 βδπι ἰογπιδέϊοη 

ἰδ δῆονσῃ ὈΥἾὮ Αν. μον' ἃ ἔγοιη ναγ- Ἰωϑδῆ. 8.06 ἐδ δοοϊάθῃοβ. 
Οὑϊησ ἰὼ ἔδα Ἰϊπιϊοὰ οχίοπὲ οἵ ἐδ τποπαυπιθηΐβ, 1Ὲ ἰδ 1π;- 

Ροθεῖδίο ἰὸ διτῖνσο δὲ δηγί βίην ἀοδηϊίο τοραγάϊηρ ΟἿὌἹΡο'β. 

1) 1. μὲ α ὼ- 5 Ὅτοδά᾽ ἀοοθβ ποῖ δ οαΣς Βοτο, ᾿ἰὲ μα ἐμο δϑιθθ ΤΟ ΟΘ]- 
ξἕταὰο δὲ ὀννενυὼς ᾿ἀδσ, ὀσωσὼς ᾿ἀτοφδάξα!" οἴο. 
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(πτιἐύθῃ 12) τῷ 7. ἰπ σ-λᾶ-παῦ-αηι τς 81κγρ. ἀ-ζγ-παῦταηι Ἵ ππδαο᾽ 

εἰς. (θοϑ4ο ζαγ-ἕα- Ξξ- ϑκγν. ἀγ-ά- ᾿τλδἄθ). Οὐ. Βαγίμοϊοσηδθ ἀν. 
ἔογβοι, ΠΠ 61 Γ, 

8 289. 2. Ἱπᾶρ΄. 7 Ὀθίογθ ἡ 8668 ἰο ἰᾶύθ ὈΘΘῊ γθργοϑθηίθα 

ἰῃ Αν. ἔγοῃῃ {π6 οἱαἀθβδὲ ρογοά οπνγαγάβ, ἴῃ (Π6 Β81|6 ΙΏΘΔΠΠΘΙ 

8 ὈΘίογΘ Οὐ 8Γ ΘΟΠμβοπϑηίβ: ηη0 7 “ψοίζέ 1|κ [,αἱ. φιογῖοῦ, Ιπάᾶρ. 

᾿πγοϊδείαὶς ᾿ἀϊοθ᾽, ζογ ψοίξ 8 τηδάο, οἰοοίοα. Τὴ6 5Ξ1κΥ. [ὉΓΠῚ8 

πνάϊξ Εγέγάξξ ἀτὸ, 88 6 ἴα βδοθῃ ὃ 120 Ρῥ. 112, οὗ ἃ ἀογοηὶ 

πϑίπγθ, ΟΡ ῖβ. απμαγίψαία Ὥο ἀϊοά᾽ ταῦ Ὁθ0 αηιαγψαίᾶ (8. ὃ 12 
Ρ. 116), δῃὰ σψου]Ἱά ἐπθῃ οογγοθροπᾶ ἰο Αν. τηπογ οὶ, Ὀπΐ [δ τηΔΥῪ 

Αἶδο, δοοογαϊηρ ἐο ἐμ6 ΟΟΡοσγβ. πιοάθ οὗ νυ πρ, ὕθ γτοδά αηρηρὲγαίᾶ, 

ἰπ ὙΠΟ 0486 1ἃ σπου Ὀ6 6408] ἰο ὅ51κγ. ὠνιγίψαία. 

7 ἄοθβ ποῖ βθοπὶ ἴο οὐδοῦ ἴῃ ἰπὶ(14] δύ ]] 4 Ὁ]608 πῃ ϑαββκσι. 

Ορίδενο (ργθοδίνθ) [Ὁ πι8 ἂ8 ἀγέψαάϊ ὑγίψαάδινα ἔγοτα ζαγ- Ἱπδῖκθ᾽, 

8. Ἢ6}] Ὧ 7ασγίψαι (Αἰξ. Βτγᾶμ.) ορί. οἵ σαγηνὴ Ἵ παίομ᾽ δγ0 
ἰο Ὀ6 υᾶροα οὗὨ ἰπ {Π6 β88Π|60Ὸ ΠΙΔΠΏΘΥ 88 τηγίψάίξξ. ἘττηΒ {1 

7ἀγγαιϊὲ ᾿Ὁδοοπιθθ ἔθθϊθ ἴτομῃ τί. 967-, ἐΐγψαί (αυα-ἴγψαίϊ 

᾿ἀοϑοθη 8.) ἔγοπι γί. ἐθγ- ρῸὸ ὑδοῖς ἰο ογρσίπαὶ Γὲ (8. ὃ 8306), δηά 

8[0 05 8 ἰθνοὶ ψπἢ εϑΐεγα-ἰξ ᾿αἰδαρρθαγβ᾽ ἔγοπι τί. ηη6ἷ- ᾿οββϑη,, 

ὀγίςψα-ιδ δ ποαγά᾽ ἤτοι τἰ. ζθμ- οἷο. Α8 γϑρΈ]Αν τοργοβθηία νθβ 
οὗ ἱπάρ. γὲ, ἔθ γθ οδῃ ΟὨΪΥ ὃθ ἰδῖκθι ἰηΐο ϑοοοιηῦ οα {Π6 Οῃ6 

μαπάᾷ 7 σγψαξ (Ὀοϑι46 Τσγίψαϊ) ---- ΠΟῪ ΠΙΔΗΥ 8010 ἢ} [ὈΓΠῚ8 8.6 6Χχ- 

ἰδπὲ -- δηὰ οἢ ἐπ οἶποῦ, ἔογπιθ κ ορί. ἀμγψάξ. ἔτοτα ζαγ- 

Δ Κο᾽, ἐμγψάξ ἐμἐμγψαέ ἔτουτι ἰαγ- ᾿ἴο ργϑϑ8 ἐπγουρὶ,, α-)υγγά-ϑ 
ποί θοοοπιίηρ οἷ᾽ ἔγοπι γί. 867- (6 δαΐμον Κα π᾿ Ζίβοιν. ΧΧΤΥ͂ 

282 6). [1 ἀπὶ ἱποϊϊποά ἰο ἐπῖηκ ὑπαὶ (ἢ6 Ἰαϊίον οαἰθροΥΎ οχ- 

ἈΠ 18. {π6 τορυΐαν ἀθυθὶορπιθπὲ (οχοορέ ἐμαὶ μγ ἴοοϊς Π6 Ρ]866 

οὗ ἦγ, 8. ὃ 290) δπᾶά ἐδπδΐ ἔογπιβ 'κὸ ἠἄφγψαξΨ σοτὸ Ἰδαίου ΠΟῪ 

[ογπιϑίϊουβ (αὔξον 74 0γἠέ οἷο.). 

Βοπι. ΤΠ 8 νἱονν τοὶ 6 ρυΐ ἔογί ἢ Ὑ0ἢ} ργοαίον οογίβιπίυ, ᾿ἢ ἐπ 6 
ΡΟΒΒΙ ΠΥ ἀϊὰ ποὲ οχίβέ ἐμαὶ ἔπ τ οὗ ἔεγψᾶ- δ8 ἰδίκθη οὐ ἔγοπι ἐπ 
ΤΘΩΚ δίοπι οὗ πο ορί. ἔκμν- (8. Βρ. πιά. Ἐζιεγοἰ4) Ξξ πάρ. ἔχγν»-'- (δ 290). 

8 290. 8. 8κν. εν ἐγ, ἄν. ΟἽΡοσβ. αὐ (ςομοθγηΐπρ ν. οὕ 

ἔν. αν 806 94). 

δκτν. ρμγώ- ΑΥ. ραγαο- ρομγθ-ὀ ΟΟΡΡοῦβ. ραγὼ- πθοῃ, 

ῥτίπι. ἢ. Ῥρῇά- ἴγοτῃ τί, ροῖ- 11}, 8|κν, σίγέεξ Αν. σαϊγὶ-ὁ πουη- 
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ἐαἰπ᾿ : ορ. {11}. σὺγέα σὶγο ἴ. ογοϑ. δ8|κν. σωγώ- ἜθΑΥΥ, υϑῃθπιθηέ, 
μαγά᾽, Αν. σοι ΘΟΒ ΓΆΓΥ, ῬΘΘΥΒΗ᾿ : αὐ. βαρύ-ς, οί. ζαύνιι-8. 

θη. 840]. 85. ὅ5κν. σίγ-ώβ Αν. σαγ-ῦ 'οὗ ἃ δβουρ᾽ (ἰπβίγ. γι]. 
5!κν. σεγυμίξ ἔν. Ἐᾳγ-δῖ8, 8 806). β8|κν. ἐΐγάβ Αν. ἑαγὸ “᾿Βτου ἢ, 
οὐοτ᾽, ἔγοπι τοοί ἐθ7-- Ῥγθθθ ἐῃγουρῆ, ογὐογϑίορ. β8κγ. σίγάηι Ἱ 

ΒΎΘΙΙοΝ ἡ : ΟΟΙΒ]ρ. δέγᾳ, ἴτγοια γί. 467-- ἴῃ {|Κ πηϑῦπον ὅῬκν. ἐγάνε 

Ἱ ῥγϑϑϑ ἐβγουρπ᾽, ζίγάηπι Ἱ ροὺν οὐδ᾽, 8ρηωγάγπὲ Ἱ ρυ8} ἀναγ᾽ οίο.; 
ἐϊγάμι : ἰάγαηιϊ τε ραπάμ : οὐἀπᾶνιὶ (δ 251) -ΞΞ μμοάϊξ : μάναϊίξ 

Ἱπνοῖκοθ. [{ οαπηοὺ 06 ἀθοϊἀοἃ ψΠοίμοΡ Αν. ϑραγἄηιῤ Ἱ ρύβῃ, ον 

8 {Π}0 881160 ἃ8 ϑ'Κν. ϑβρμμγάηιϊδ ΟΥ̓ ἃ ΘῈ ἔογτηδίϊοη δέον ΚΞΚὺ. οἰδβα 1. 

ΕἾΠΑΙΙγ. β8Μ.κν. -ών Ἂν. -αγόΆ, (86 οπαϊΐϊηρ οἵ (86 8. ρ]. γί. 

δοί., 6. δ. β8κν. 8-ὦγ Αν. ἄιοἢ-αγ ἴγοιῃ τί. 65- Ὅ6. ΤΉΘΒ6 ῸΓΠΙ8 
ΔΘ ΟἹ 8 ἰδθγ6] ὙΠ ὑμ6 Ποιη. 806. ποαΐ. 8ἰμᾶ-γ ὃ 285 ρΡ. 228. 

ΤῊΘ ομδηρο ὈθέγΘΘη 1’ δπα ἐγ ἴῃ ΑΥὐϊκυ, 88 ὙΘΥῪ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 

ΟΥΡΊΠΑΠΥ ονοκοὰ ὉΥ ἐπ ναγγίηρ {ἰπηιῦγο οἵ ὑπΠ6 ποὶρῃὈουγίηρ 

βουπάβ. Ῥγϑοθαϊπρ' οὐ [Ὁ]]ονίηρ Ἰ4 1418 ἀονοϊοροά {π6 ἔογπι τσ; 

6ρ. ϑρ)ιγάϊἑ ; 5Κν. ὄγαμα-8. τιν ἔν. ἐμμγταητα- (8. 151), ἔμγν-αη- 

(ορ. Αγπι. φαΐ, σθη. σαῤίη, ὃ 291) Ὀοβἀθ αν. ἔαρ-ν- ἔτ, ἔμ7-"- 
(88 164. 292); φιν-ὦ- (ορροθοά ἰο σὲγ-ἦ-}) οἴο. ΤῊ οτῖρ. ῥβοποίϊο 

ϑίαίθ Ὀθοϑιηθ οὐθουγοὰ ὑπγουρἢ ἃ ρτθδαὺ ΠΌΤ ΟΣ οὗ ΠΟῪ ἰΟΥΙ Δ ϊ0}8 

Ἰη80 ὈΥ͂ ΔηΔΙΟΡΎ. 
Β ὁπι. ΤῊ ρῥγοβοηΐ οὗ ζαν- Ὀ]δΥβ ἃ ῬΥΪΠΟΙΡαῚ ραγὶ ἰπ ἐπὸ αιιοδέϊοη 

88 ἰοὸ ΠΟῪ Κ5ΞΚΚν. ὦ δπὰ ἐγ ἃ ἰο ὃὍθ οχρ]αϊηθα. [Ιἐ πιᾶὺ ὃὈ6 τοπιαειγοά ἐμ δὲ 
1 ἐγδοθ 9 οά. ἱπιρογαῦ. ἀιεμε- Ὀδοὶς ἰο ἔφγ τε; τὴς 88 δὴ Βρροπάρὰ ρδζ- 

(ἰο10 1  -αλὶ ἰῃ ἐμὲ αν. ἴ-θι 'κο᾽ (Τ Ββυτηογεϑη Κὰυ πη Ζίβδοην. ΧΧΎΥ͂ΙΙ 180). 
Αἴΐον ἔθ γοϊδέϊοπ οὗ ὄλανα : ὁδαναία, ἰθγ06 νῶβ ογπιϑά ἰὸ ζμγις ἐμο 2. ρ]. 
κωγία, ἰὼ ἔπο ἱπάϊο. ξριώμα. Εν (Π6 γοδὲ 8606 ἐπ δοοϊάθῃοο. 

ΤῊ 840 ὈΥ β49 οχἰβίθῃοθ οἵ ὅ5Ξ1ν. σεγώ- Ἂν. σομγὼ- διά 

5Κν. ἄ-φγι- Αν. ἀ-γγο- Ἱπδὶ θη θη (οΡ. ΞΚν. σεγοΐ ᾿'στγανὶἀδ᾽) 1), 

οὔ ὅ!ϊκν. φίγ-α- -οὶΐτα- 'ϑ στ] ον πρ᾽ δηᾶ ἐμυΐ- σγά- ̓ Β 8] οὶπρ' τπαυ ν᾿ 

δἴο., δουγοθρομάβ ἰο ἐμὲ οὗ σλαη-ά- ἀπὰ -φἣπ-ά- ΚΠ Πρ᾽ (δ 281). 

ΑΓ ΘΕ ΔΗ. 

8 291]. 1. δαγ)ν, δ6ῃ. δαγ7ι, Ἅρἢ᾽ ἔτ. Ἐδηγθ τις : ΒΚ. δγλ- 

άμί-, ΟΟἿν. δγὶ (δ8 288. 298). δλαγς, ρθη. δαγρὶ, 'φυθϑίϊου᾽, 
-- .-.οὄοὕὌὨὌὃ. --ὄ.9... 

1) Ηοτο οοπὴθ ῬγοΟῦΌΔΘΟΌΪΙΥ 8]860 [,δὲ. σγαῦὶ-8 8ἃ8 σγ-αὐ-ῖ.8, οὉΡ. ΟΥτ. ταν- 

αἰ. κ")-ὁ-ς Ὀθδάθ ταν-υἰ- ᾿δέγοίομοά᾽ δηὰ 5Κτν. γ»γιλ-ο- Ὀθδῖ4ο μγιίδ-ύ- (ρ. 930). 
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δαγραπθτηι Ἵ δι {ΠῚ ςο ἔν. (ζ)8ζ - Β[κν. ργοια, ΟΗΘ. δογϑοα 

(ξ 288). τπιαγὰ απ : β51κγ. τηγίά- 8. ανῇ, β6ῃ. αὐ͵ομ οὐ αγ]ι, 

ἃ οι : 5.κν. ζζδα-8. αγά-αγ [Ἰαδί, αρτὶσ αὐ : Β,κν. 7-:4-8 ᾿δυ 806, 
γρα, αγοὶ δηθὰ αγοιὶ αρ]ο (Ὁ ἔν. », ὃ8 8380, 488) : 5Κτ. 

τ)ρψά- 'ϑιτοίομΐηρ, ομο86 1, ἰακίηρ ἀρ ἴὰ ΠΙρ (οὗ Ὀϊνά8. οἵ ΡΥ6Υ), 

Αν. ογ’χίγψα- ᾿δἰγοίοῃηρ' οποβοὶῆ: ἐ]οοη᾽, Ζαγ- Ἰουτ᾽ ( αγ-α-ϑμη 

Ὡονέγ) ἔγ. ἔ(φ)έμγ- (8 860) -ξ ατν. τρα- ἰῃ τρώ-πεζα “Δ Ὀ]6᾽ 

(ῬΓΟΡΟΣΙΥ Ἰουγθοί"). 
ΕἸΏΔΙΪΥ : αλδοιν ἱδουγοο ἔγ, Ἐαλδεμ(α)γ 8 285. 

φαΐ, σϑη. σαΐΐον, πο, ΒΥΒΕΥ ὈΥ Θρομἐοδἰ8 ἔγ. Ἐσαϊὶο-8 τες 

δῖν, οἦζα-8. οἷο. Ορ. 8 45. 

2, Εχδῃιρ]οβ ἰὸν χὲ, [ἡ 416 ποὺ ἰο ᾿δπά. 

8. φαΐ, σοῃ. σαΐίῃ, απ, [πάρ΄. 8ὲ. Ἐμγγεθην : ὅΚν. ὠγ-αῃτα- 8 

ἔς, μν- (88. 268, 290). 8αγ, 56ῃ. ϑαγοῦ,) ποὶρ αὐ, ϑαπηπ, ἀ66}1- 
γι γ᾽ : 5Κτ. ἀγαδ- ΑΥν. 8αγαΐ- πα. ᾿οδᾶ᾽, τί. ζον- (αἰ. οογοδγιι-ηι 

ΟΜΜμ0-8, Ο.166]. 7αγ86 τον οὗ {π6 μο84᾽. ζαλέη, σθῃὶ ζαληον, 
δοοτη, : ΘΓ. βάλ-ανο-ς, 1}. σὴ (1μαὐ. φίἄημβ βϑθιμβ ἰο βίδπαᾷ ἵπ΄ 
ἃ 581} τοϊαίϊοη ἰο ὑπο86 ψογὰβ 88 αἿ. πολύ-ρρην ὙΪΟΏ ἴῃ ΒΠ0ΘΡ᾽ 

ἔν,  ρτην ἰο Αγ, φαύήηῃ ὅτ. ὠγαμτα-8). 

ατοοκ. 

8 292. 1. δρατό-ς δαρτύ-ς ᾿δἰκἰπποάᾶ᾽ : Αγ. ἀογία- 'οαΐ, πιοττη᾽, 

[π|8. περραὐγία-8 Κιηποά᾽ ; δάρσι-ς «ὁχοογίδἰϊοπ᾽ : 5ΞΚν. ἀγέϊ-ᾧ Ἰοαίμογ- 

δαρ᾽ (οΡ. ατ. δέρμα ᾿'μἰ46᾽), Θοίῃ. φα-ίαώγ }8 'ὰ ἀοϑέγογιπρ᾽, ἔγοιῃ 
τ, ἀογν-. Ἡομι. ταρπώμεθα τετάρπετο ἴτοτμῃ τέρπω ἹἿ ἀο! σ᾽ : 5Κν. 

γράπιϊ (ποὺ ἔοππά), ἐῤργαριδ, ἱγρμόνεὶ Ἵ ϑαϊϊαίθ τη 861, ὈΘΟΟΠιθΘ 

ϑϑἐ8Π64᾽, γί. ἐθγρ-. ΔΟΥ. ἔπαρδο-ν ἴο πέρδω Ῥαάο᾽; {Π6 βᾶπη6 στοοί 

ἴοτι 'θ ΟΗΟ. “εχ ογορίἐιι8 νϑηΐγιθ, ΓΠ1ῚΕἢ. ρὲβαϊ-8. τὰ. ᾿ογορί 8 

τοπέγθ᾽ »ἡγαὰ 'χαὶϊ ροα! 88. ρογαἀὐξ ῬῬοάογθ᾽ (ρτῖπι, 5[᾽αν. ᾿ρτν ἀδιὴ). 

μάρψφαμωε ἿἹ ΒΡ  δηά Οὐτογγ. βαρνάμενος ἔν. ἔβραναμενος (8 204): 

ὅκν, ηη-πά- πὶ Ἵ Ὀτυΐδο, θοαὶ ἴῃ ρίϑοθθ, Απα]οβουθὶν βαρδῆν ᾿ τὸ 

βιάζεσθω γυναῖκας "Ἀμπρακιῶται, ἔν. Ἐβραδὴν : 5[κν. μιγά-ηἀ-ἶ ῬΥΘΒΒΘ6Β 

το ΒΘ πε γ᾽ (οἷ. μαὐ. ΠΟ ΡΥ ΗΘΡ6 Κοπηαηι). τετράφαμεν ἴο τέτροφα 

(τρέπω Ἵ ἱπγη᾽), ἰΚὸ Κ5κυ. ἀαάγξηηά ἰο ἀααάγξῥα (ἀαγᾷ- 866). 

τρασιά ταρσεά ἃ ΑΥΥΙΠρ-ΚΙΪπ’ ἰο τέρσομαι Ἱ Ὀδοοιηθ ἀνγ᾽ : 51κτ. 

γέψα- “ἰτο ἐῥ ναι ἽἹ ἀπ ἐμ! γϑίγ᾽, τὸ, ἐθγ8-. πρακνὸν " μέλανα 
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Ἠρδγοῖ. : 5Κν. ργδ-ηΐρξ 'δροξέοα᾽ ; Ὀθπϊάθ βίοι, ἢ οἶμον νονοὶ- 

σταάθ περχνό-ς. χραδείη καρδείᾷ ᾿πϑαγί᾽ : [.8[. (ΟΥ̓ οογα-ςἶ8, ΟἾτ. 

ογάο, Τιτῃ, ϑςγα-8 Ο.Βμ]. 8γζαιοο. 

τέτλα-μεν 1. γη]. γῇ. ἔγνοπι ἐοί- θα, {κ γέγω-μεν ἴο γεν- 

'᾿δρπογθ᾽ (8 238). ἔσταλται 8. 8ρ. ρῇ. πηϊᾷ, ἐο στελ- ὀγάοτ᾽, {16 τέτα- 

ται ἰο τεν- 'δέγοίομ᾽ (238). πλατύ-ς ᾿Ηαί, Ὀγοδά᾽ : ΒΚν. ρμγιμώεξ (δ 388). 

6 Πα8 ποὺ Ὀθθη ἀθῆπιο Υ ἀοίθγιηϊποὰ οα ψ μαῦ (Π6 νϑυυίῃρ 

Ροϑίοη οὗὨ {πο ᾿ίψυϊά ἀθροπαβ (ρα λα δηᾷ αρ αλ). ΒΌΓΠΙ 8880- 

οἰαίΐοη οδἢ ΟΠΙΥ͂ ὍΘ δϑδθιπιθὰ [ὉΓ οθγίϑίῃ οᾶδθθ, 6. ρ'. δαρτοόςς: 

δέρω δορᾶ; ἐκλάπην : κλέπτω κέκλοφα. ΟΡ. {86 δαΐμοῦ υ πη 

Ζίϑοην. ΧΧΙ͂Υ 258, Οϑἰμοῖ ΜοΥρῃ. ὕὍμπι. ΠΠ| 144 ἢ. 

α ΙΜΆΥΒ ὁ8Π|0 ἢγϑὺ ἰη1014}}7. ἄρκτο-ς “Ὅθατ᾽ : Ξκτ. ὑζὅα-8. ἄρσην 

ἄρρην ᾿ἸΔΘΒΟΙ] θ᾽ : ὅν. γϑαῤ᾿ιά-8 ὍἋ} ἔν. ἔγομεῦπο-8, ἀρ-νυ-τμα Ἱ 

αἰϊαῖῃ., ραἰπ᾽ μἰσθταρνο-ς μισθεάρνη-ς ᾿ἰγοα βογνδηί : ΞξΚν. γ-πό-ηὶ 

Ἱ αἰἰαίη, σαϊη,. 

ΤῊ ΚΟΥ 86. -αρ ἔν. -7 ἤΠΑΙ]Υ, 800 ὃ 285. 

Ιῃ ΑΘ60]. ρο ορ ἴτοπι ρα ἀρ, 88 680. στρύτος μέμορθαι, 

Βωοί. στροτό-ς. 

8 2908.ὡ 2. σπαίρω ἀσπαίρω Ἱ 5ιγυροῖο οοπνυ θίνθὶ γ᾽ {Ὁ. 

ἘἜσπαρ-(ω (8 180) : 118}. 3ρύγίὰ Ἱ ρυθὴ πὶθι ἐμ ἔοοί᾽, ορῇ. Ῥδργ-1ό, 
τί. 8ρ6γ--. σκάλλω ἹἽ 81 ἂρ. ποθ᾽ ἔν. ἔσχαλ-ίω (8 180) : Π16}. εἰεϊὰ 

Ἱ 8ἰγῖκθ ἢγο᾽, ορῆ. ἔδᾳζϊό, ἔτοπι γί. δῳθῖ"σ. ΑπδΙΟρΟῦΒΙΥ φθαίρω 

Ὠον. (Αἰ. φθείρω) Ἱ ἀθβίτογ᾽, πταίρω Ἵ βηθ66Ζθ᾽ ἔγοπι τί. ρϑίεν- 

(πτόρο-ς 'ὰ ϑῃθθοχίηρ᾽, μα. 8{67-1-5), βαλλω Ἱ {πγον᾿ ἔγοπι τί. 

αοἰ- οἷο. ἐχθαίρω Ἵ Βαίο᾽ ἔτοῃ Ῥέχθγειω ἴο ἐχθρό-ς ᾿αϊοα᾽, {πκὸ 

ἀγγέλλω ἴο ἄγγελο-ς. Οἱ {Π60 ἐ-Θροῃίμθβῖθ 860 ὃ 639. 
8 204. 8. βαρύ-ς ᾿θανγ᾽ : ϑ.κγ. σωγώ- ὃ. Οὐοτογτ. ἐαρό-ς 'ΒΟΙ γ᾽ : 

ἰξίγά-8. (8 2817). πάρος Ἵπ τοί, ὈΘίοσθ, ϑοοποτ᾽ : ϑ!κγ, ρεγάϑβ 

Ὀοίοτθ. ἴῃ ἔγοηθ, Τὴ6 ρνοίουϊθβ ἔπταρον Ἱ βηθοχθᾶ᾽ ἔβαλον Ἱ 

{γον ρὸ τῆ 5Κν. σίγάνμι, ΟΟΒυ]ρ. δέγαᾳ, αὐ. ἐμίδ (8 2871); 

ἐ-βαλ-ε : ἔ-πλεε, ἔ-πλιεςτο σουβαθαίυν --- ὅν, ὠ-μθ-ατὶ : ἀ-ποτ-α-ὶ 

ὋὯ:6 οΔ]]16 ἰο᾽ (ορΡ. 88 158. 159. Ηδγο ὈθΙοηρ 480 ρδβϑῖυθ 801. 

ἸΚὸ ἐδάρην ἐβάλην; ἐ-βάλεητν : ἐ-βλ-ητν τες ἐςφύτην : ΟΙΒ]. δέ ἔτοα, 

Ἐῤμ-ό (8 184). 

Θθηοταὶ ΟΥ̓ΘΟΪς ορ, οὐ ἰπ ἔ-πορ-ο-Ψ πολεύ-ς οἴθ.,) ΘΟΠΟΟΓΒΙΡ. 

ΜΙ 8101} 860 8 906, 



8 295. Ἱπᾶὰρ. τ, 1 ἴῃ Τα]. ᾿ς 988 

1416. 

8 296. 1. [,αἱ. ρογοα ἍὍΠ6 τἱάρθ Ὀοίνθοηῃ {νὸ {στον β. 

Ππὐτ. Μαγϑ. ρὶ]. μογομίοία Ῥογοδο᾽ (Ρ]ηγ) : ΟΒγοῦ. γόσ ὑϑι ]οο᾽ 

γα. γψον Ὡαγγον (ορ. ΤΒαγπούϑοη [ζο]ίογοη. Ρ. 14 ()), 
0Π6. μεγῖ Α58. μερὶ ἢ, Ἴαγγτον, δὲ. φρογϑι-8, Ὄπιργ. Οβο. 

ρογϑέηι (ᾳφυοα Οτδοοὶ πλέθρον ΔΡρ6]]απί, Οβοὶ οὐ ὕὐπιῦνὶ νογϑαπι), 

Ετοπέϊπυβ ἀθ ᾿ἰπι. Ρ. 80, 9), Τῦιῦτ. ἐγα ον ἸΓαηβνθγθθ᾽ : 51. 

γίοϊά-, ἔτοτα τί. μογέ- 'αγη᾽ (8. 285). [,αἱ. δογ8 ξογίο, Οδο. γογΐ8 

Ἱοτίο᾽, Ρο]ρη. δογίο σι. Ἰογίαπαο᾽ : 5.κν. δῆγ-ἐ- (8 285). [)αἱ. 

ογ-ἰμ-8 ρατί., τμῦν. ογέοηι ογίο ᾿ουίατη᾽ : ΞΚν. 7γ-ἰώ-8 ρατί, 'ταϊβοά.. 

[,Δἱ. ρογίιι-6 ρμογία : ἄν. ροδι-ὃ οτα᾿ δμ-ρογῥιο-ἡ ἔ. 'πανίπρ ἃ 

σοοὰ ἐογά᾽ (δ. 8 260. 288), 64]]. -γὐδιο ᾿Ῥαβϑαρθ᾽ ἴῃ Αμφιβίο-γἱ Ἢ 

(στ Τα πἰθοαὰ οπαΐηρ), ΟΗΘ. μιερέ πὰ. Ἰογά᾽. 8ρογία 8ρογίμα : 

αν. σπάρ-το-ν ὙΟΡΘ, οΔ016΄, οογημε8. σογητς : αν. κράνο-ς κράνο-ν 

᾿ΟΥΠ6]-ἰγθθ᾽, ρογγιτης ἵν. Ῥρογβο-ν (8 ὅ11) : ΟΥ. πράσο-ν 'ὰ ̓ Θο]τ᾽, 
[ονοἰἷ-8 γογἐἐδ : 51κτ. ρᾶγί. αἀγα)ιά-8 'ἴαϑί, βἰγοπρ᾽ (ἐο ἀαν}.), ργίπι. ἔ. 

"αὐγϑ ἰό-, τί, αἀογ ἢ ἢ,.-. ἐοβέιι-8 ἔτοτη ἢ07,8-0-8 : Ξ[κΡ. {γδ-[4-8 τουρῇ, 
ἤρατο, ηιο-πογ-ἰηιν8 : ϑἸκν. Ἰπατ-ηγα-ὥπά νι6 οὐυβῃθά, ρουπάσάα᾽, 

τί, πιεγά-, ΟΡ. 8180 υογί-πμ8 : ϑκν, υα-υγί-ριώ. μγϑιι-8: δΚν. γξα- 

θοαν᾽ (8. 288). 

Οπ ἐπ6 ἀτορρίπρ᾽ οὗ γ ἰῃ μα. ἔΟΓΠῚ8 88 ἐοϑέμ-8, ροϑοῦ (δ 288) 

866 ὃ 269. 

[κἱ. ημεἶδιι-8 ρᾶγί., πιοία πιΐα ἃ ἤπθ6, ροπαϊγ᾽, ὕπηθν. 

πιοίαγ σ6ῃ. ᾿πηυ]86᾽, ΟΒο. γποἰέα της ̓πλυ ἀπ᾽ ἔν. ῥεῖ. [4]. ἡνιοϊ -ἰά-: 
ϑΚτ, νιγξίά- ρατγί., ἰπᾶάϊο. ηηγδάμελ ΐἵ ἰοποῖ, ἔθοὶ, 1μαὐ. »εμξοίιι-8 : 

[π|. νιδέθχσέα-8. τα Πκοα΄, ΟΟἿν. ηεἰοϊης δι δολιέ ὙαλΠκ᾿, ἔγοιῃ τὲ. »ποἰῇ-. 

Ἀπα]ορουθὶν ἔπΠ6 1... ραγέϊοὶ ρ᾽4] ἔουπιθ οὐσ-οιἀξι-8. ἔγοπι τί, ζοὶ- 
ονοῦ, οοποραὶ : ΟΗΟ. λοίαμ ἴο Βἰ4θ᾽ (δοποργηΐηρ {π6 ΔρΡρδυθη νυ 

οοπγδάϊοίοσυ οφμοί δα οὗ ἰῃ6 83. Ο. ἀ6 Βαροι. 15 860 Βογβϑὰ ὮὨ16 

Οπέξαγα]οη πηᾶ το Ὑουδπάππηρ πὲ ὑ 'πὶ [.8ὲ. Ρ. 41): ρμίδιι-8 

ἰο ρεϊδ : ΟΥ. παλτό-ς ᾿ὈΓΑΠαϊΒΠ64, δυγὶοα᾽ οἰο., ἐοϊδ ἔν. Ἔτη, 

ἔγοτῃ σέ. ἐοί-. 

ΒΘ πὶ. 0 Ὀοίογο ὦ  οὁο0η8. (οχοορὲ 7) ἘΠΊ ΠΌΤΠΙΪΥ Ὀθοδϑπιθ τὲ ἴῃ Τμδέΐη, 
ἘΠ ΘΓΘΔ5 ἐπ6 γον] διυοξιαίοα ὈΘΌΤΘ ., ΟΡ. σεγέμτϑ : αὙ. καρτό-ς 'δογπ, οἷ᾽, 

7ονγπει-ς, Ἰαῦοσ ζωγημτθ : ΒΚτ, σἠφιηνά-8. “ποαῖ, χίον. Α Ἰανν ἴον ἐπὶβ 'γγο- 

Ζαυϊασίιγ 825 ποΐ Ὀδθη ἀΐ8 οογογθά. 
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ΕἸἾΒΑΙΪΥ, -ἱν ἔγ, «7, 76 στ, 800 ὃ 28. 

8 296. 2. [,αἱ. "πογίοῦ :Αν. τεργ οἱ ἀἰθ8᾽ (8. 289). ἐογίου 

Ο.1μΔἴ. -ΞΞ μογίον, ργοΌ Δ ὈΪΥ ἐο Τ]πιῦν. ᾿ογὶοδϑὲ 'νο]οί᾽ Ομβο. ᾿ογοϑὲ 'νοἱοί᾽ 
8πα ἰάθη 04) ψ ἢ αὙ. χαέρω Ἱ τα]οῖϊσθ᾽, ἐο ψν ίοι 1ὑ τγ85 (86 οϑυβαί. 
ἴογπι (1 πηᾶῖκο ρ]θάβυγθ, 10γ᾽}); λπογίονυ ψου]ὰ δοοογαϊηρ) ὃ6 ἴτοιι 

ἃ "δογίο- τ -Ξ χαρτός-ς ΜΙΒΏΘα ἴογ. ογἹὴοῦγ ογίμμίμν ἔγ, "γελό-, ἰὸ 

ογέμ-8 : Βκν, γίά-8 (δ 295). 

8 291. 8. ΟΙμ4ὲ. ἐμίδ, τὶ. ἐδὶ-. οο-οι δ οἰμον ἔν. "ἢ 1-ὁ οἵ 
ἘΞ οοἷδ (Ξ-Ξ ΟΟΙτ, οοἶἶηι ΟΗΟΘ. λέω) ἐβγοῦρῃ ἐπ6 ᾿πῆπθηοα οἵ ἐδ6 

ἰ. σιΐ ἰὰ σμία σμὶδ ταῖμοῦ ἔἴγοπη ἤαἰΐ- (ορ. 51. σέγα- -σία- 

Δ] οσίηρ᾽, σῷ . σίαηατηι ἃ δ ]ονηρ, 8 290) {Π8ῃ ἔτοπι 
"αᾳοἶ- ρτΐῃι. 1ἰ6]. ᾿σἶ οἶς, δἰποθ ἰῃ {πὸ Ἰαἐέοῦ τοοὺ ἴογπι ᾿οοἷ- πουὰ 

Ὅ6 αἀχροοίοα (ορ. σοηἰδ, σθγι ὃ 482 δ), ἤθῆοθ σία : ΟΗΟ. οὐοία 

ἩΠγοδί᾽ Ξε αν. Βαοί. βανᾶ : Θοίῃ. φίμῦ “ἴθ; σιδ νὰ8 ἴογιηθὰ 
|κ αοίμ. κα ᾿ἀοθίοτ᾽ (8 801). 

ΟΙἹἀά [τἰ88}. 

δ 298. 1. θϑῃογα) Κοϊ εἰς γἱ (γε), ἰὲ (ἰ6). 

ΟΟἾν. ὀνὶ ρθη. ὄγεφ (ἔγοπι θὁγ} Ῥδυγὶ08) τιϑίπρ στουπά, 

(411. ὀγέσί- (ἴῃ ΔΒευὶσίαμὲ δὴ ΑἸρίπθ τδοθ, “4γ6-δνυ  σέιφτηι οἷς.) 

Ογπιν. Βιοὶ. ὃγο : Βν, ὀγμ-ἀμέ- (8 288). Οἰγιην. γἱξ ογὰ᾽, 64]]. 

Απμσιδίο-τι ἐμ. τ Αν. ροδιι-δ, Ἰωαὶ. ρογίμϑβ, ΟΗΟΘ. μιεγέ (δ 295). 

ΟΟν. ἀγθοί, ἴαοθ ἔν. Ῥαγίσα φτίῃ. ἴ, ᾿άγζα : Βκύ. αγά- οοκ᾽, 
αν. ἔδρακον Ἱ 86», τί. ἀδγῖς. ΟΟἾν. δρνιϑδέηι Ἱ Ὀγοακ᾽, ὀγίβε 
Βγοί. ὀγοϑὴ; ᾿ἔγαβῖθ, δρὲ ἕο Ὀγθαῖϊζ, δοουγάϊηρ ἰο ϑίοϊκϑβ᾽ δοῃ]θῦ- 

ἴαγο (Μόπι. ἀθ ἰὰ 800. ἀθ Ἰΐηρσι. Υ 420) ἔγοιῃ τί. δλθγαάλοε: 61. 

πέρθω ἹἿ ἰΔΥ ναβίο, ἀθϑίγογ᾽ δοῖ. ἔπραθο-Ψ; οἢ ὄγίϑο ορ. 8 δ1θ. 

ΟΟἾν. ἰοίμαπ ΟΟ(Ογηιν. ἰδέαν Ὅτοδά᾽ : 5Κν. ρμγέμι- (8 288). 

ΟΟἿν. γοὲρι Ἱ ρῖνθ ὑρ, 56]1, στγϑδηθ : ΟἿ. πέρνημι Ἱ 86]}, 

οχροτί᾽, ψ Ποῖ τοργθϑθηΐθα δὴ ο] ον ἔπαρ-νᾶ-με ((μἰ8 [ὉΥ ΠῚ 86 ΘΠ 

ἰο 06 τοργϑϑθηίθα ἴῃ Ηρϑυοι. ΟΥ̓ πορνάμεν " πωλεῖν ὙΠ ὁ -Ξ α, 

ὃ 292 οχίγ.), οἱ ρίῃηδ!ν ὅργ-πά-ηι ἔτουα γί. ρ6γ-. αγα-ομγέμηη ᾿ἀΙΗΊ- 

οἰβοοῦ (ρογί. ἀο-γο-ολαν) : 5Κν. ἐγοπάτ-ηνὶ Ἵ βοραγαίθ, Ὀγθακ ἰῃ 
Ὀἴθοοθ. ΜΙάΙν. ἀο-ὀγοι ἢ, 'ἱδαίατη οϑί᾽ : 5Κν. δῆγ-ξά- ἱδαγτιοά᾽ ; ὀγἠλ 

ἃ ΟΑΥΓΥΪηρ᾽ : Β κεν. δλγ-ἐ-ὃ 'ὰ σαιτγίηρ᾽, ἔγοιῃ τὲ. δλον-. ϑνγοίδ τον : 

Τιαἱ. 8078 8ογίϊ Ὀθδῖ46 8εγῦ. Ηδγο Ὀθ]οηρ ἤαγίμοῦ, ἔγοπι δοὺς 
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ΤοοίΒ 828 ὁλογε, ἰ6 ραᾶγί. ρουῦῖ. ρᾶβ88. ἰῃ -ἔθ, ὀγίέδ6 ὄγρίζιϑ 

Ῥιουρ δ, δὰ ἰμΠ6 ρᾶγί. πϑοθβδιἑαίϊβ 'ἴΏ -ἰ, ὀγήμὶ ὄυοίλὶ 
Ἱοτοηάπθ. ογίάο Ἰϑαγ : αὐ. κραύδ-έη (δ 292). 

δίσίηι Ἵ τὰκ’ ἔγοιῃ την σίης (8 212) : ΟΟΒυΪρ. νηιησᾳ, πάρ. 

ργαι, ἢ. Ἐρη6-6 ἴγοτῃ τί. ηιοϊῇ-; ἴο σπϊοῦ πη ]ολέ δίϊομέ ται κ᾽ : 
[μΑἱ. τμἶοε- 8. οἷοί ὶ ̓οοϊαπάππι᾽ ἰο οοἰΐηι Ὁ6]ο᾽ : [υ8ὲ. οσεομίΐι-8, 
Ιηῇ δἰ ἴο πιοϊδηα 'ταοὶο᾽. 

Ποη 806 }} 8.4 Ὁ]68 τὶν “1, ἰἐ ξξε [πὰρ΄. 72.,.ϑ ᾧ Ὀθοδτηθ γοΐοθ- 

688 ἷπῃ ΟΟΙΠΡΟΒΙ ΟΠ ἴῃ [τίϑἢ, 7, { ΑΥΌΒ6 ΔΩΘῪ ἰπγουρ γΟΥΘ] 

τοἀποίίοη ΏΘῺ ἈΠΟΥΠΘΥΙ ΒΥ} 4016 [ὉΠ] ον θα (βαπηρταβᾶγαηα). ΕὙΟΙῚ 
ἰἤθ86 ἃ σοῦγοὶ γὰ8 [ἤθη δρϑη ἀδυθὶοροά, Τἢυ8Β 6. ρ΄. ἐρογίδα ραγί. 

Ρᾶ88. Ὁδ]δέυθ᾽ ἔγοῃ ἔδά-ὀγηδα ἐπτοῦρσ {Π6 ἰπιογπηθάϊαίθ βίαρθ 

πο. 866 8 634 δά ΤΗυγηογβοη ον. Οὐ. ΥἹ 818. 

2, ΕἸΧΔΙΙΡ]68 [ῸΓ ἔπ6 τοργοβοπίδ!οη οὗ χὲὺ, ἰζ ὅτ ὙΠΚΠΟΥ ἢ 

ἴ0 πη6. 

8. Α8 22 ὈΘΟΒΙΠΠ6 ΩΠ, 80 8480 7.7, {{ Ὀδοδθ α7, αἱ. πιαγαΐηι 

Ἱ τοιδῖπ᾿ : ὁρ. δὲ, φίογα, τῇ. (8)η16.- (δ ὅ89, 8); ΠΟΥ ΤΑΔΥῪ 

δὲ 88 ψ6}} τοργθϑοηΐί ἔ(β)η)7γγᾶ α8 ᾿(β)ηιογᾶ. βοαγαΐηι ἹἽ 

βοραγαίθ, ἀἰνιἀθ᾽ Ογιηγ, ψβϑσανῦ ᾿δοραγαίϊο᾽, (ο Οὔτ. βοογίηι ϑομίγῖηι 

Ἱ ὈπΠΆΓΠΘΒθ 800 δῺ ΘΠΟΪΟΒΌΓΘ [ὉΓ ὩΠΥΟΚΘά δηϊπη8}8᾽ ΟὟ ΤΉΓ. 
860 ἴ. ᾿τατηραγί, Ὁ] αΥϊτ : ορ. 1. οκίγὼ Ὃ ϑορατγαίθ, ἀἰνιά θ᾽, 

«αἰ- Ῥοῦθαρβ ἴῃ βαπιαὶΐ ἸἸΚΘηθββ, ρἰοίαγθ᾽ ἤγ. ἔβηρη-- (ορ. 8 248, 

4. γιν. ηραΐμε Ἱ στιά, σιμὰ ἰο ρονάθι᾽ ἴ8 τπογ οϑγίαϊῃ : 6ρ. 

ΟΙἾν, φιοϊήηι 1). 

Ο ον δ 16. 

8 299. 1. Ῥυίπι. αἴϑῦπι. Μ΄, 71. 

Θοίἢ. ῥσώγδ- "8 ΟΗΟ. ἀμγγὶ Ο.106]. δή ᾿'ἀγγ, πὶ πογοά᾽: 
Βκτι. ἐγῥ- ώ-ὦ 'σρονοίουβ, ραρίπρ ἔῸΠπ| ἀγύηθϑδ, Οοὐμ. ῥαΐγϑίοὶ ἴ, 
ΟΗΟ. ἀπμγϑ8έ πι. Αρβ8. ἄνψγϑέ τὰ. Ἱμϊγβί᾽ : 5Κν, ἐγδ-[ἀ- “ὭοατΒθο, τουρῆ᾽ : 
Οοίι. ῥαγβγαη ἴο (Ὠϊγδί᾽ (οὐ ΒΑ ΠΪ ἃ δίγοηρ νϑγὺ |κ σαν απ 

8. θ6 10) : Κκτ. ἐΐῥ-ψαηιὶ Ἵ πὶ {πγβέγ᾽; αοὐλι. ραγί. φα-βαΐήγβαηδ: 

ιν. γοά. ρατί. ἐγδιαμά-8. δηα ἐα-ἰγξεαμμά-8, ἴγοπι τί. ἐθγ8-. [Τηῇ. 

θΘο ἢ. σα-ἀαὐγϑαη ΟΗΟ. ἐμγγαη Αρ8. ἀμγγαη ἴο ἄδγο, υϑηίυγο᾽: 

1) ΜΥ αἰἰθηοη γὰ8 ἀγανγῃ ἰ0 Π080 ΟΧΘΠΙΡΪΘ8 ἴῸΓ (Π6 γοργοβοπέδίϊοη 
οἵ γν, ἢ ἴθ Κοιῆο ὈΥ ΤΥ ΠΘΥΒΘη. 
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ΒΚν. αἠγῥτ-ά-πἰ- ραγὶ. Ῥοϊ᾽ ; 1. γ]. αοὐ!ι. σα-ααιγ 8ει Ἴὸ ἀδτο᾽: 

5Κν. ἀααϊγδοϊηιά (ορ. α͵8ο ναγβι ὑπο Ὀθοδιηθ᾽ : ΞΚν. υσυγίωπά, 

1,αἱ. υογἐὐηϊμ8) ; ορί. αἰ. σα-ἀαύγ8-)άμ : δεν. ἀαάβμγ-ψάμ; ΟΗΒ. 
οα-ἔμγϑί ἔ, ᾿Ῥο]Ϊάπθδϑ : 5Κν. ἀδύφε- ἴ. ῬοΙάΠ6Β8᾽, ἔγοπι γί. αδογϑ-. 

αοίμ. οαύγζγαη ΟΗῸΟ. τρμγοΐθη ἴο ποῦκ, οἤθοι᾽ : Ανν. νδγίζυρηι 
οἴοοίθ, αν. ῥέζω Ἱ ἀο᾽ ἔον τορυϊαν ἤῥάζω ἔτοπι Ἀραγ-ζω (ε αἴξοτ 

{π6 ΒΘΗΔΙΟΡῪ οὗ ἔρξω, ἔρδω οἴο.)}, [πάρ. ἔμγδ-ϊδ, ἴτοιῃ τί. μογῇ-. 

οί. ῥαύγ-π-8 ΟΗΕΘ6. ἄογη ἹΠογπ᾿ : Ο.Βυϊρ. ἐγ ἩΠοτα,, 81. 

δια-ηι ᾿σταββὶδάθ. ΟΗΟΘ. φογαδέ Οϑ. ἐογαδὲ ἐογμ Ὀτισμί, 

οἰδαγ (ἴον {π6 δπαρίγοίϊο σονοὶ 8. 8 217) : ΒΚγ, αγὸ-[άἀ- ᾿ϑθϑῃ, 

ΔΡρϑδυίΐηρ, γουθα]ηρ᾽, [πᾶρ. ἔάγζ-ιό-8, ἴτοπι τί. αδγζ-. οἰ. 
λμαώγη ΟΗΟ6. λογη 'ποτπ᾿ : αὐ. χάρνος ογηθᾶ οδε]θ (Ηθθγοὶ.) 

δπὰ [,αἱ. σΟΥ̓Μμ, ἴῃ οᾶ86 ὑθ6 Ἰαίΐου δὰ πού [πᾶρ΄. 0. 

οί. ὀγβγιτηι ἀαΐ. Ὁ]. οἵὗὁἨὨἁ ὠὀγῦβαν ὋὍτοίπον᾽ : ορ. 5κυ. Ἰοὺ. 

Ρ]. ὀπνάϊγοδε,. Ῥατνὶ. ΟΗΟ. γολδμαρ τονθηροᾶ, δνυϑηροά (Ὀδβιἀθ 
ἰηἴ,. αοί!. υγαη ΟΗΟ. γομμαη) : ὅΚῦ. ραγί. υϑασγ)ᾶπά- ῥτρβ. 

υάνγαϊὶ 'ἴἔἴατιβ οδ᾽, ραγί-σαγσώ-8 ἃ Ἰαγίηρ' δβίθ. 800. αἷδο μαζί. 

Θοίμ. ῥγωδκαηβ ΟΗΟΘ. ἀνγοβίαη - ἹΒγαδηθα, θοϑιάθ ἰηΐ. ῥγίζαη 

ἀγεδίαη, αοίμ. ὀγμάαη8 ΟΗΟ, ὀγοΐβμαη ὋὍτγοϊκομη᾽ Ὀοδιάθ [ἰπΐ. 

ὑγίκαη δγολίιαη, ΟΗΘ. βργολῆαη ἱβροϊκθη᾽ Ὀδβίάθ 1ηἴ, βργολδαη 

οίο. οι. ἐγμάαη Ο.166]. ἐγοᾶα ἴο ἰτοαά, ΟΗΟ. ἐγοίέα ἴ. ἃ 

Ρῦθβϑ δοϑίάο ΟΗῸ. ἱπί. ἐγείαη ; αοϊι. ἐγμάαπ : ΟΗΟ6. ἐγοίαη ΞΞ 

ΟΗΟ. ζοηιαῃ : αοἰμ. φίριαη (δ 247). 

οί. υμὲΐβ, ΟΗΟ. οἱ 'ποὶῦ : 5Κυ. υὐζα-8. οἴῃ. Με 

ΟΗΟ. οἱ (ἰμῇῆ. γοϊϊδν) Ὑ}} : 110}. ρὲέπα-8, Αγ. ρογίθια-. οί. 

βἰι 8 ρατὶ. Ὁδ]ρ064᾽, ΟΗΘ. βοιάα ᾿ΔοὈ, ἰο τῃάϊο. αοὐἢ. εζαὶ 

ΟΗΟ. 58εοαἱ Ἱ 5141} (το]αίϑά ἰο 1,.4[. 86εἶἴμϑ Ὁ). Ἑοὐ!. γῇ. 0. 

7γα- σιάμηι ρατὶ. -σιἰάαηδ ἴο ἰπῇ. γα-σάαη ο τϑραγ᾽. Οοίδ. 

Ρατί. Ἐμίζαηβ ἴο λἰΐζαθ Ὅο δθαϊὶ (ορ. αὐ. χλέπτω, ἐχλάπην) 

Κο ὀγμζαηβ ἰο ὀγίκαμ Ὁ Οοὐβι. ἐμβέμι-8. ᾿ἀθβίγθ, ργοθ  ὈΪΥ ἰο [μδὲ. 
ἰαβ8εῖυο-8, ϑκν. ἰά-ἰα58--8. ᾿ἀοβίγοιιϑ, θαρον ἴον ἰάῤαημ᾽ Ἱ ἀθβίγο ἔτ. 

Ἐα-18-ἅ-π (8 259). 
ΤῊΘ αἰγθυβιγ οὗ [Π6 ροβίξϊομ οὐ {π6 ᾿ἰαυϊ (με δπὰ γμ) 788 

ἴῃ ρμᾶτὲ υπἀουθδίρα!Υ ἄπο ἴο οὐδοῦ ἔοτπιβ οὗ [Π|6 8816 [ΟΥΙ]-ϑυϑίθῃι, 

6Ρ. 6. δ. Θοίμ. ῥγνβζαηβ : ῥυίβκαη χὰ ῥαύγδβαπβ : βαίγξδαη. 

ΤῊ ἱπάορομάθηϊ ἔογπιβ Βᾶγθ ποὲ γοὺ ὈΘΘῃ 88 Εἰϑέβοίο] οι ]ϑὰ : 
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ΟΡ. 6 δυίμον υμπ8 Ζίβοιν. ΧΧΙΥ͂ 258 ἢ, Ομ Μογρῃ. 

ὕμι. ΠΗ 49. 145. Τὶ ΠΟΎΤΘΥΘΥ ΒΘΘΙῺ8 ἴ0 π|6 ὑτοῦ80]6 (ορ. ΚΙαρΘ 

Κυμηβ Ζίβοινγν. ΧΧΥ͂ΙΞ 90) ἐπᾶὲ ἐπθ80 ἴουηβ ἃγΘ Μ᾽, "ὐ, 

Ου {μ6 οἰδηρο οὗ μ' ἰο αὖ (Ὀοΐογο 5) ἴῃ αοὐἢ. πὰ τ ἴο ὁ 

ἴῃ οί ἀθγῃ). πὰ Νοῦβθ 806 ὃ 51. 

8 800. 2. ΟΘοίῃ. ορί. 8ζμγάμ ἰο 8καϊ Ἱ 884}}, 88 φριμη)άμ ἴο ᾿ 

πὰρ Ἱ {πΐηκ᾿ (8 245). ΟΗΟΘ. λιέία ΜΗ. λὥδιο ἴ. 'νοὶ!, οονυθγ᾽ 

ἴγ. ργῖπι. αϑγπι. "χι δ, ἰο ΟΗΘ. λοίαρ ἴο οοποθαὶ", γί. Ζοί-. 

ὃ 801. 8. Ῥαγί. ρῥγοῖ. ρϑβ8. αοίῇῃ. δαώγ-αη8 (δαΐίγαη 'ἴο 

νοαγ), σα-ἰαύώγ-αη8 (σα-ἰαίγαη ἴο ὑθὰγ ἴῃ ρίθοθβ᾽), δϑέμίαηβ (βἐ αη 

Ἴ0 8ι064}}, ΟΗΟ. δογαη, ζογα", βἰοίαη : ορ. ΟἿΒαυϊρ. ρατγὶ. ρῥτϑί. 

Ρᾶ88. ἔγ.οη ἰοὸ ὥγῳ Ἱ ταῦ ἔν. τί. ἐογ- (δ 806) δμὰ ϑ3κγ. ἐΐ- δέὴγ- 

ὥμά-8 φατῖ. ρῇ. πιϊά. ἔτοιῃ τί. 8έ67.- δϑίγον᾽, οί. διίαη ΟΗΟ. 
δοοία ἢ ἴο Ὀδ6 ΟὈἸ]σϑά᾽, ρατί. Θοίῃ. βζιίαηα8 Ὁ] 64᾽, ΡΥΟΌΔΟΙΥ 4180 

Οοίῃ. ομαηαβ ᾿ἱδοο  ηρ᾽ ((ο ΟΗΟΘ. τραῖνι θα) : ορ. ργοβ. 5Κν. 
φγάμι! ΟΟΒυ]ρ. δέγᾳ ἔτομι γί. φογ- ᾿ϑ να) ον (8 281). οὐ. βεὐμία 

ΟΗΕ6. 8εοῖο 'ἱἀονίοτγ᾽, κὸ Αρβ. οἰύπα ἱλάνσθηδ' ΟΗΟ. οὐ εσοηιο 

νοϊοομηθ᾽ ἔγοιῃ τί. 4θη1- (ορ. ὃ 247. ΟΗΟδ. δλοὶ Ο.166]. δοὶν 

ῬΟΙΠοΝ᾽, Θοίμ. μίμηαϊ ἢ ἃ ΒΟΙ]ον᾿ (ορ. ὃ 244), ἰο ΟΗΟ. δλείαη 

ὯῸ ΘΟΠΟΘΑ]᾿ : ορΡρ. αἵ. καλ-τὰ δαί, θατη, Οὐ Θοίι. αὖ, οϑὲ 

ογπι. Νοῖβθ ὁ 806 8 5]. 

Β4]}16- ΒΞ] Δ ΟὨ 1]. 

8 802. [πᾶρ΄. 7, ἰ υριίογ πὶ Ὀθοδηθ 17, ὲ ἴῃ [Π0 ΡΥ]. 

ΒΑ! Π6-81αν. ρΡογοα. ὙΠπουρὴ ὁ οαπποί 6 δ υ]οε! Υ ργουϑά, ἰΐ 18 

πον τ Π61688 ῬγΟΌΔΌ]0, {παι {Π6 ὁ ἴῃ ἴμ680 οομ πδίομβ αἰ ογθα 

γομι πὰρ. ὦ ἴῃ {Π6 ΒΆΠῚΘ ΙΏΒΏΠΟΡ 88 {π6 ὁ ἰπ 1) - [παρ΄ φ. 

δοθ ὃ 248. ὙὟο δοοογαϊηρ)γ μὰ {Π6 ρῥεῖπι. Βα]ῖο - ϑἴαν. ἔουτηβ 

ἀονγῃ 88 17, τ]. 

Ὑποποο ἰπ Π}. ἐν, ἡ. 

Ιῃ ρῥγΐῃ. 51αν. ἤγ, . υ.0 δπᾶ ἐ τοδὶ πο {πἰ8 ροβι θη ἴῃ 

ΟΙΒαϊρ. Ὀοίοτο ὁ ἀπὰ βοῃπδηΐβθ, ἱπ Οἵ Ρ οα808 ἰΠ6Ὺ ὙΘΓΘ ἐγ8ῃ8- 

ρΡοϑοά (γἕ, ἃ). Τῆι ἰδ] ἐἰπιῦγο οἵ {πΠ6 ἐ οδυδοά ὑΠ6 ποῖρῃ ουγηρ 

ἵ ἰο Ραᾳ88 ἰπίο ἅ. Βυΐ ἐπ6 οΥ̓ΠΟΡΤΑΡΕΥ 18 ὙΘΥΥ͂ ἱποοῃϑίϑίθηί, δηὰ 

ἰξ που]ϊὰ ὍὈ6 ἀϊῆου!ὲ ἰο ἀθοϊάθ ΠΟῪ [ὯΓ (Π6 τορυϊαῦ βἰαΐθ 88 



240 [πᾶρ. γ, 1 ἴῃ Βα]:.- Β]αυοπίο. 8 8302-- 303. 

θθθη ἀϊδέιγ θα ἴπ {π6 ᾿ἰνίπρ Ἰαθρααρο ὈΥ̓ ἰογπι- ϑβϑοοϊίίοη. Οὐ. 

8 805 τϑῃ. 

Ἐ θη. 1. Τῇαὶ ἔν, ποΐ γῇ ΟΥἩ 7 Μαϑ 4180 ΒρΡοΐζθη ἴῃ ρῥτίπι. ϑὅ1αν. Ὀθίογο 
ΘΟμδοηδηΐβ ἰπ Βυ0ἢ} 68868 848 ὁγἵη ὋὍ]δοκ᾽ (ΞΞ Ργυβ8. δ γβϑηα-ν δῦ. ἀγέμά- 

᾿ῬΙδοῖκ᾽, πάρ. 2 78η0-} ἰΒ ργονυθά οὐ {Π6 οπμϑ Βαπά ὈΥ ἔϊο ἰγαηβίϊίοπ οἵ 8 
Ῥτγθοθάϊηρ ἃ ἰο ὦ (δ 461), ἰπ τ ΠΟΙ 4}1 ὅ1αν. ἀϊἰδ]θοῖβ ἰοοὸκ ρμᾶγὲ (ϑοτγν. ὁ), 

δηά οπ [Π6 ΟΥΟΡ ΟΥ̓ ἰπΠ6 ἀτορρίπῃ οὗ (0 8 ἰῃ ὀγὶηζ, ὙΠ ΙΟΝ 8. ΟἿΪΥ 
ΘΟΠΟΘΙΥΘΌΪΘ Οἡ ἔπ6 βδϑϑυπιρίϊΐοη οὗ δὴ οἷον ἴογηι Ῥόϊγβϑη (8. 88 5858, 23. 
588, 6). 

ΒΕ ὁπι. 2. Το ἰγθαϊπιθηΐ οὗ ρῥγὶπι. βΪαν. ἔγ, τἰ υδυὶϑὰ ρυϑδίγ ἴῃ [86 
ἀἰϊογοηὶ ὅ81αν. ἀϊα]θοῖὶβΌ ϑιυξῆοσο ἰ ποτ ἴο τϑπαῦκ ἐπὶ ὅθεν. δου. δηὰ 
ὕζοοῖι ποηΐ θδοῖς δραίη (ο [ηὰρ. Ἰχυϊάα Βοηθηβ, 6. κ. Ὁ.Βιυ]ρ. ὀγτηΐ Ξξ βοτν. 
οὐ Ἤ, ὅϊογν. ὄγη, Ο.Οζϑοῦ ὀγηύ (πὸ Ἰαϊίον ἔθ ἀοῖ. ἔοτπι οὗ ἔἰιὸ δά]. ΞξΞ- Ο.Βυΐὶζ. 
ὀγϊηῳ-7Ώ. 

8 808. 1. 10}. δὲἐγηῆτβ πὶ. Ῥθδ᾽, Οὐ βυ]ρ. φργἕμο Ὁογῃ: 

αοίμ. καΐγη 'οογπ, Γἀγῃ. δείγβσὰ, ρθη. βοιγβϑοῆβ, Οὐ Βυ]ρ. εν: 
ὁοηεῖ ᾿'πογποί, ραα-ἢγ᾽ : ΟΗ6. λογηαχ Ῥογηοί᾽ ἔγ, ρμεῖπι. ἴϑσπι. 
πγμγζη-αἰα-2, ορῖ, Ἐγ8-οη.- Ἐγβ-η- (ορ. 1μ6ὲ. ογαδγ 8 806). 111}. 
ἐκἰγηιῖτβ τὰ. 'ποτην, ΟὐΒυ]ρ. ἀγζριη τοά (ὦ -οἵ 'ἱπογιη σψπἢ 8 

Αἰ βυ ΠΧ} : 5Κι. ζγηὶ-ῷ ἵσογην, [1{ἢ. ἀέ ϑία-5 'Ὥστπ᾽, ΟὐΒυϊξ. 

ὄγδίᾳ Ἱ ουὔ' : δικν. ἀγέίά-8. “σαὶ οΥ̓, ἔγοπῃ τί. φογί-. 11{Π. οἱγἐξβ 

Ὁορα᾽ οἱγδοι! Ἣο πὰ “ἢ οογά᾽, ΟΙΒυὶρ. υγῆφζᾳ ἽἹ Ὀϊηά, οἰοβθ᾽ : 

ΟΣ. τουγοὶϊ 'ὰ βίγδηρὶηρ οοτά᾽ ΟΗΟ. ἐσωγφαη ἴο βἰγαηρθ᾽, ἴγοπὶ 

τί. μονϑἢ-. Ιλ. ἐϊβρ-ϊϊ Ἴο στον 58}, ἰο Ὀοοοπηθ ἔθ! ῃρ]688, 
Ευ88. ἑογρημῖ ὯΟ 5,ΙΟΝ β0}}Ἐὃδ(ρτίπι. ὅ1αν. Ἐγυρηπαδ) : Ταΐ. ἰογρεῦ 

(Αἱ. ἐογ}- τξα Ἱπᾶρ. Ἢ7- οὐ ἐονρ- Ὁ). 

ΟΙΒυὶρ. 2. 86. ορέ. (ἀπιρογ.) γἕοὶ 'βαγ᾽ οτὶρ. ἔ. ἔγφοῖ-β8, 1. 86. 

ΡΓΘ68. γόζα, ὁΡ. {Π6 δοοϊάθῃοθ. 

18. οὐὔηα 'ὰ 8᾽ρ]6 Παὶν οὗ ποῦ], ΟΒυϊρ. οἷάηα 'ποοί: 

Θοίμ. ουἱΐα ἵποο᾽ ἔν. Ἐυμίμα (8 214 ρ᾿. 181). τ. οἠλέὼ Ἱ ἀπ 

οἶδά ἴα, πιν᾿, Γι. οὐἶζφθ. ΟΙΒα]ρ. οἰβιξ ρατί. ργϑέ. δοὶ, ἰο νοἰζὴ 
υἱόκᾳ ἽἹ ἀταρ᾽ : αν. αὐλαῖς ἵῬιστον ( λαχκ-) Ὀοβιἀθ ἕακω, τί, μοὶ. 

Γἀ{ῃ. οὐέσαις Ἷ ταιοϊϑίοπ᾽, Ο. Βα]ρ. οἰ συδι ᾿τπιοϊϑ᾽ : ΟΗῸΟ. τροϊολαη 

ῃ. Ἰτσοίομα ἴ ᾿οἸοιιἀ᾽, ἔγοπι τὺ. μοίᾳ-. ΟΟ Βα]. αἰ ᾿ἀυϊγ᾽ : ΟΙν. 

ἀϊφοα Ἴοχ, οἴβοίαμη᾽ ΟΟἿν. αἰσίηι Ἱ ἄσβουνθ, δαὶ θη δὰ ἰο, 
οί. ἀμφ ᾿ἀου , τὲ. ἔογπι αἀλίαμ-. ΟΟΒυ]ρ. οἰθα ᾿μαθθαῃὰ 8 

βἰβίου᾽ : σὺ. γαλόως γάλως. 



ἢ 804-- 806. [πάρ. Ἰοπρ γ, ἰ. 241 

ὃ 804, 2. 11. 5ρὶγίδ : αὐ. σπαίρω, 8. ϊὰ : αὐ. σκάλλω, 

8. ὃ 298. ΑπδοροΟῦΒΙΥ αὐγὰ Ἱ εἰκῖη᾽ (ΒΖγγεν 8 ἀὐγγῖς ἴδ ργο 80 ]}γ 

ἰο θὲ τοδὰ {}08) γί. ἀάδν-, σίγεὼ Ἵ ργαῖβθ᾽ τὶ. 40γ-. ΟἿ Βυ]ρ. υὔγ)ᾳ 

Ἱ ΒΟ ἃρ., 8θϑίμθ᾽ 2. 86. οὐγίδὲ (πῇ οὐγδι() πιρηδ Ὅ6. ρὰΐ ἢ6ΥΘ 
ὙΠ6ΘΡ {Π6 διιρροβι(ϊοι ἐμπαὺ {86 οΥἱσίηα] ᾿ἱπβθοίίοη οὐὁἨ {1μ6 ργοβϑῃὶ 

8 "οἱγ)οδὲ οἴο., {πκ δύμ)ᾳ δύμ)οδὲ (8 250); ορ. Οτθοῖ γε (ἴῃ 

0.Βυὶρ. ἔοτπι ἔυῦγᾳ) κὸ ὥγᾳ πῆγᾳ οἱο, (8. 806). [ωε1}.. Ρ]. ἐλἰό8, 

θη. ἐπ, ᾿θοαγὰ ἰπ {16 Ὀοΐίοπι οὗἉ ἃ θοαί᾽, Ο.Βυ]ρ. ἢἴ7α “θοὐίοπι) : 

(ρ. ὅΚε. ἐζψα- 'ϑαμαὶ, βίγαιρ , τί. ἐθί-. 

ἢ 805. 3. Ππῖ. τηὐγδὲ ΟΟΒαΪρ. ηγδὲ ρατί. γῇ. ἴδηι. 

᾿ποτίπα᾽, Ο.Βα]σ. τἴγᾳ ποτγίοτ᾽, τί. ποῦς. ΑΒΘΙΟρΡΟΙΒΙΥ ργθϑ. Πῖ(}. 
νὰ Ἵ οαϑὲ, 86 ἔγοπι τί. μοὶ- 1}, ΟΙΒυ]ρ. ὄἔὔγᾳ Ἱ 5 ον -ῷ 

δκτ, σίγάγαϊ οἠάμιϊ, τί, 4ον-, ἔἔγᾳ ἴἴοτο᾽ δμὰ οἰἤΘΥΒ. 

ΒΘ πι. δ) ΟσΟΑΒΙΟΠΑΙΥ͂ ΟΟΟΙΓΒ ἴῸΓ ἴ" ὈΘέοΓΘ ποη-Ρα]αῖαὶ υονγ6 18 ἴῃ {ἢ 0 
Φοσταρο8 ροθροὶ, 6. ας. ἀὥγαἰὲ ἴοτ αἴγα! ὯὭΟ 8010, ἔϑαῦ ἐπ ρίϑοθβ᾽, δπὰ Υἱὸθ 
Υογϑ8, σό 106. Ὀθδ]46 σά ποπι. Ῥαἄ᾽ οἷο. Ορ. 8 836 τγϑῃι. 

2, Ἰωοηρ ϑοπαπὶ 14 8168, 

ὃ 806. Ποραγάϊηρ (Π6 τϑργοβϑίαίϊοη οὐ [πᾶρ. ἤν, { ἰπ ἐπ6 
ἸῃἀἸν] 8] Ἰδηραδρθθ ἐμθγθ 861} τουιδῖηβ τοὶ {πδὲ ἰ8Β ἀουθ }} 

}ιδὲ 88. ἴῃ {πΠ6 οδ86 οἵ [πᾶρ. ᾧ, ἢ. 6 Ποϊ]ά ἐπα [Ὁ]ονίηρ, ἀονο- 

ἰοριβθηΐβ 848 οδγίαϊῃ : 5Κγῦ. 77,, Δ7'᾽ (ορ. 17, ΜῈ Ξε [πᾶρ. 7,7 οὗ αἰ 

ὃ 290), Αν. ΟΟΡοιβ. αὐ; αὕ. ορ ολ ἃπάᾷ ρω λω, ἤπα!}]γ ωὡρ; [μ8ἱ. 

αΥ (αἢ δὰ γα ἰᾶ: Ἰζοῖὶ. ἰᾶ ; αν. α7, αἱ. 

Ιπάρ. ἢ. 

Ἐραδημό-8 ρτιρι : δ5[εν. ὥγαδυά-8, αν. ὀρθό-ς, Τμαὶ. αγάμο-8 

ἴοιη ῥγίπλ. [4]. ἤαγβμο-8 (8 110 ρῥ. 1650, 8 870). 

Ἐ οηϊό-8 'Ἄττη, Ὀον᾽ : 8ΞΚν. ὕγηιά-5 Αν. αγΐγια-, Ατηθη. α7΄- 

πιξη, Τα. ἀγημε8, αοὐ!. αγηῖ8, Ο. Βα]ρ. γάηῖς ἔν. ἔογηῖρ (δ 281). 

ἮΞΙμ : Τιαῖ. αγϑ8 αγί 8, ΟΗΌ. αγέ ᾿ἰπαπηοι. ΕἾὟοπλ ἐπ 6 88116 

τοοί 5Κν. γ-ἐά-ι ῬῬγοργίϑευ, τρις πιδηηοτ᾽, 

8.7- ἴγοτῃ τί. 8έ67γ- ᾿βργοδά᾽ : ρανὲ. ρονγῖ. ραβ8. Ξ'Κν. ε{1γ-πά-8 

Αν. βἰαγ'-ἰα- αν. στρω-το-ς Ἰμαΐ. 8ἰγα-ἔμ-8, τι στρῶ-μα ]μαϊ. 

βἰγάςηιοη ᾿ϑίγαν᾽, ΟΥ. ἔστρωται στόρ-νῦμι δηα ΟἰΠΘΓΒ. 

ἢ - ἴτοιι τί. δ6γ- ᾿στίπα᾽ : 5Κν. 71γ-μά- ἱστουπά ἴο ῥΡίθ068, 
ποθ ἀσαγ᾽, αἱ, σγᾶ-η-ηὶ ἱσταῖπ.. : 
Βιακπ Δ π, ΕἸοπιοηῖα. 10 



942 πὰρ. Ἰοης γ. 1. 8 306, 

»7- (ορ. 5Κν. ρωγάβ ΟἿ. πάρος ὃ 294) : β8Κν. ρῶγ-σα-8. ὯΔ 
086 ἴῃ ἔγοηΐ᾽, αΥ. πρῶτο-ς ον. πρᾶτο-ς ἴδο βγδί᾽ ἔγοπι ἔπρώ-ἔ-ατοςς 

(ορΡ. τρίτεατο-ς ἘπΠ0 ἐμϊγ4, Πον. πρᾶν “οτη γ᾽ ἔν. ἡπρωᾶν, Αἰ. 

πρῴην Ἰαίοϊ γ᾽ ἔν. ἔπρωξιᾶν (ΟΙΒυ]ς. ργγτ-ον-}} Ὑπὸ δνβί : 8, 

»ἤνγ-υα-8 τες ρἰᾷ-πἴ ὩᾺ}} : ρῆγ-μά-8 οἷο., 8. Ὀϑίον). 
ἦγ8- : ΒΚν. ἐξγῥεά-ηι Ἰοαδ᾽ αν. κόρστη 684, ἐθιηρ 68. 

47- ἴτοτα τί. 460Γ- ΒΔ ΟΝ : 5κν. σῆγοηά- ραᾶγί. ρᾶ88., φίγεψα- 

δοτυπά, σῖν-ὐ-ὃ ἃ ΒΔ] οσίηρ᾽, Οτ. βιβρώτσκω Ἱ 6αὲ, ἀδνουγ. 

βρω-τήρ 'θαῖου, ἀθυουγον βρῶ-μα ᾿οοᾶ᾽. 

»ῇ- ἴο 8ιδσθ ἰη᾿ : ὑ. πέ-τπρω-ται, αἰ. ραγ8 ραγίϊ (Ὀδδ᾽40 

»ρογέϊδ ἔν, Ἐργ- 4"). ΤῈ ραγὲδ αἰδο Ὀ6]οΩρΒ ἰο {818 τοοῖ, 88 8 ἀβϑιιπιθὰ 

ὈΥ Ουγίίυβ ατυπάχ. Ὁ 282, [Ὁ πηυϑὲ Ὀ6 ἰγτβδορά Ὀδὸκ ἰο “[-ἰῦ, 6. 

5Κν. 7γψαηι ἴτομι τί. ὅ6γ- ᾿[ἴ4}} αναῦ, Ὀθοοπιο ἔγαρϊθ. 

Βκν. ἐπγείά- ᾿ἀοδιτογοά,, Αν. α-8αγ΄-ἰα- ΠΠανί, τοοί [ὉΓΠπὶ 
:;-. 

ατ. πρωξ -κος ἃ ἀΤΟΡ᾽ : ὁρΡ. πρακνή-ν (δ. 292 ρΡ. 283). περχνο-ς 

ῬΡΥΪπ ΚΙ α᾽, Βκν. ρήδητ-ὃ ᾿σρθοκΙϑᾶ, ναγίοραίαα᾽. 
1,Δἱ. γαάϊς ἔν, τμγᾶά- (δ 168) ἔμζα- τ ορ. αν. ῥαδ-αμνο-ς 

Ἑοοῦ, βργουΐ οἰ. ναϊγέβ τοοί ἔγ. μγχα-. 

[,αἱ. ογαϊξ8 Ὁ]. ἔν. ἤηχί- : ὁρ. αὖτ. κάρτταλο-ς Ῥαβκοῖ Θοίβ. 

δαάγαάδ ᾿ἀοοτ ΟΗῸ. ληγί ᾿μυγά]6-οῦκ, Βυγά θ᾽ ἔν, ἔρχί-. 
1υκ[. ογαὖγο “ιογηοί ἔν. "ογᾶβ8-γ (8. 510) Ἐζγ7γ8-; Ὀοβι46 ψμϊοὶ 

Τε. 8οὶγϑε οἴο. ἔν. ᾿ζχ8., 8 808. 

1,αἱ. φμαγίμβ ἔτ, ᾿οίναγίο-8, πὰρ. Ἰρέμγ-ίο- (Ὀδϑιά6 [πάρ. 

“ηοίμγ-ο- 8 285). 
αν. ὑδιωρ ἱναίοι᾽. ἔγοιη ἘΠῚ ῬΘμδρ8 ὀοττοθροπάϊηρ ἰο [μβἱ. 

δον ἴτ. ἔκαγ, Ἴ. Οὐ. ὃ 28 ν. 228. 

πᾶς. 

»ἷ- ἴτοιι τί. ρμοῖ- (ρῖξ.) ἍΠ᾽ : δ8Κκν. ρᾶῶγ-πά-85 Β]1οα᾽ ἱπιροτ. 
»ᾶγ-αὐᾷ 61}, α΄. πολλοί Ἰαδηγ ἔν. ἔπολ-νό- (οΥ πολ-ιό- ῬῈ), Ο ΙΓ, 

᾿ απ Οὐὔγιν. ἰαμη ὙὍ}]}". 
"κίρνα ἴ 'νοοῦ " : 5... ἄνγμα, [.8ἱ. ἰᾶπα (ορ. ὃ8. 151. 151. 

168), Οντ. οὐλο-. Ἡθοογ᾽ ἔγ. Ἦδολνο-ς (8. 204). 

4} : 8Κν. πιμνα-άν- ποσί, πὶρμοϑὶ ρατὲ, οϑά᾽, ΟΥ. 

βλωθ-ρό-ς ὍΡΙ-στονα.. 



306. ἴπάᾶρ. Ἰοπρ 7.1 . 948 
--.««-Ὄ.... “-- -ς---............. 

Ἡ1α᾿ιο- Ἰοπρ᾽ : 5Κν. αἴνσίά-8 Αν. ἀαγ'γα- ΟΟΙΡοτβ. ἀαγσα-, 
0γ, δολιχό-ς (ἢ ΘπΙρτηδίϊοδ] ι). 

Ἡγηνῖ-ϑ ΘΠ οπ᾿ : 5Κν. ὥγ--ὅ ἵπανθ (8 167), Αρβ. τυἱοίην 

ἰοχίηι δα] ΠΟ ἢ, γαγθ᾽ ῥυῖπι. αογηι. ἡμαίπιτς. Τὸ σοῃ ΟΗΟ. 

Οϑ. τραϊϊαη Ἴο Ὀ6 αριἰαἰοά, ὈΟΪ] ἀρ᾿ ῥτίπι. αογπι. ἡμαϊπαπα-Ή 
(8 214), ορ. τοοίαπ ἴἴο 10]}, πιουθ᾽. 

ϑκν. εἰλώμα- Ῥοβί, βίαβκο᾽ ἔν. Ἐϑιϊηᾶ-, οτἷρ. Ἐβιηᾶ-. 
ὁτ. 1ωμ680. βόλλο-μαι Αἰΐ. βούλο- μαι (Ὀοδίά6 ον. δήλο-μαι) 

Ἱ ν|}}, σίβη, ἀθδϑίγο ἔγ. "ᾳ[-πο-, τί. αοὶ- (δ 204). 

[μ6{. ἰαἰμι-8 Ῥαττθα᾽ ΡτοῦΘὈΙΥ ἔν. Ἡ{-ἴο-8, τί, ἰοῖ-. 
[μΑἱ. οἰδα-δ8. : ἰο ρογ-οοἰϊδ ἴν. "-οοἰαῦ, φατί. -ομίϑι4-8 ἔγοπη 

ἽὝΜμτιο-, αν. Ηοπι. ἔκλασσα ὍτΟΚΘ᾽ κλαδ- σαι " σεῖσαι ἨθΒγοΉ. 

(ρ. 8 869. 

ΟἾν. διαλ ᾿ἴδπάου, βοῦ ἤν. ἤηηἰᾶ-ἐἴ-8. φυῖπι. ἢ, Ῥηζ-, ἴο 
πεἰϊπι Ἱ ρουπα᾿; ΟΥγπιν. ὀίαιραά 'τπαθαὶ᾿ ἔν, Ἐμι[-ἰο-. Οἱ δὶ- ἔν. ηη]- 
866 ὃ 212, 

ΤῸ 8:46 ὈΥ 8146 οχίβϑίθηθο οὗ ρὼ δηᾶ ορ ἴῃ αγ. δηὰά γᾷ. 

ἀπά α7 ἴῃ ]μαἰ. ΙΔΥ 6 ΘΟμραΓΘα ΜΈ ὑπαΐ οὗ ΟΥ. ρα δπὰ αο, 

ΘΟ ογη. τς ἀπὰ κρ ἔν. [πάρ. 7. (88 292. 299). Ὅτ. ορ, [μαΐ. αν 

ἔτ. ἔωρ, αΥ͂ ΜΌΤΘ ῬΟΒΘΙΌΙΥ Βῃπουίοηθᾶ αὔξονῦ [Π6 ϑϑῖὴθ ῥγϊποῖρ]θ 

88 ἐπὶ τ Πῖ ἢ σάν τἶϑὸ ο Οὐ. ραν. ἄεντ- ὍΙονίπρ᾽ (ἰπάϊο. ἀημι) 

ἀπὰ [,α΄. σνορέ- "8 ἔτ. ἔμδιηΐ- (88. 611. 612). ὕδωρ ΟΒΡΘΟΙΑΙΙΥ 

ΒρΡΟΔΚΒ ἴθ ἔανοιν οἵ {8 {ΠΘΟΥΥ; [Ὁ ὕϑωρ : στόρνῦμι τξΞ αην: 

ἄεντ- 8η4 λύχω : λύκοις (88. 85. 611). 

Β5Κν. σίγ Ῥγαῖβθ ἔγ, ἔσῖγεῦ "47-85 Ιἴοο. ρ]ὶ. σῆγδά ἔτ. Ἐᾳγ-βιὲ 

Ἀπ ρώγ Ἡχοά ρ]αοο ἔν. ἔρῶγ-ὃ "ρ[-8 Ἰοο. ρ]. ρᾶγδη ἔν. ἤρζεϑε 
ἙΟΥΓΘΒΡΟΠΩ ἰοὼ ποιπθ ἴκΚ 72:8 ἔν. Ἐ9ῇ-8. ὃ 258 ρν. 207. Βιυὶ 

δείνγθθῃ ἐῃ6 ποπὶ. 8. σγ ρῇγ" δπὰ ἱπβέγτ. 8ρ. σίγά ρεγά ποπι. 

Ῥ]. σίγαβϑ ρώγαβ (σὶνγ- ρι- ἔν, ἔαγγε Ἐρ{ι-, 8 290) {πθτθ οχ βίβ 

ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ {Π6 βᾶπη6 γοϊ δἰ οη 88 Ὀοένθθῃ ποιῃ, 8ρ. ἀμί (ἹΠπουρ 

ῥλάς (δαγι᾽} ἀπά ἱπδίν. 85. αἀλίψά ὑμμυά ποηι. μ]. ἀδέψαϑ δῥάναϑβ. 
ΤῊϊ9 ρᾶγ8}}6}18π| νγ88 ἱπῃουϊ ρα ἔγοπῃ {πΠ6 1πάρ΄. ῥγῖμι. ρογιοα (ρ. 250). 

{18 τοιμαυκαῦϊο {παΐ ἴθ ατθοὶς δπίθβοηδηίαὶ ορ, ολ δῃά 

Δ ΘΟΟΠΒΟΏΔΩ [Ὁ] ρὼ οὁρ. λω΄ ολ [ΓΘαΌΘΠΕΪΥ βἰαπᾶ ἰο οὶ οἴμ᾽ ἴῃ 

6 βαθ τϑ᾽δίίοη 88 Κ5'Κυ. ἐγ εὐ αμᾶὰ ἢγ Ὧ7, βϑῖίποθ οὔθ ψοι]Ἱά 

Οχροοῦ αρ αλ 88 {δ6 τοργοβθηΐαίιγσα οὐ [πᾶρ, δπίθβομδηΐαὶ ΧῪ, 
167 
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ἰ (8 294). ἐ-πορ-ο-ν 'ἵξανθ, Ὀτουρ : πέτπρω-ται. ἔ-τορ-ο-ν ᾿Ῥίαγορά : 

τι-τρώ-σκω Ἵ ταδϑίθγ, ᾿π͵υγο, σψουπά᾽ (ορ. Κ5ΞΚν. ἐμγ-ά- δά νναποίηρ; 

ἰπ͵ατοᾶ, πουπά᾽ : ἐώγψαηνιὶ Ἵ ονογρονοτ ργάώ-ἐγἐ - ὃ ἃ ταλβίθγίηρ, 
οοπηδαί"). ἔ-θορτ-οτν ἹἸθαρὺ, Βρτδηρ᾽ : θρώ-σκω θόύρ-νυμαι. ἔ-μολτ-ον 
'ψϑηΐ, οδΠιθ᾽ : βλώ-σκω. βόλομωαι Ἱ ψ|}}, τί" : [μ680. βόλλομαι. 

πολ-ύ-ς πυο8᾽ (ΒΚν. ρωρε- δ) : πολλοί 1). ΤῈ ἸΏ Ὀ6 ἰπίογγθα {παὶ 

ἔπ ἀονυθιοριηθηὶ οὗ ἐπθ σονγοὶ ἴγοπι βϑῃογίὶ βοπδπὶ ἰἰαιιϊὰ γγ88 

ἱμβιιθποοάὰ ὈΥ ἐδ 4ιδ] Υ οὗ ἔπΠ6 Ἰοηρ νοῦ] ἀδυθιορθᾶ ἔγοπι ἢ, ἰ. 

Οὐμραγθ {π6 ὑγδηβιίϊοη οὗ ἤθα-τό-ς ἀπὰ ἔδωα-τό-- ἴο θε-τό-ς ἀπ 

δο-τό-ς ἐπγοὰρ π6 Ἰἤπθποθ οὗ θη- δῃὰ δω- (8 109 6.). ΠῚ {818 

ἰπίθγθποθ ἰ8β στρ, {Π6Γ6 πιαϑὲ οπ60 πᾶν βδίοοά Ὀθϑί4θ πόλ-ι-ς 

οἰἰγ᾽ (ΒΚν. ρμγξ ρεγ-ὃ, ΤΠ. ρὲϊδ-8) δὴ δηἰθοοπβοηδηα} πολ- ΟΓ 

πλω- Ξε 5.κΥ, ρᾶν- (ρῃγ-διξ, οἴο.). 

ΑΒΑΌΤ (ΟΥΕῚ, ΟΒΑΒΘΑΤΊΙΟΝ)ὴ 3). 

8 807. ΒΥ δϑὶδυΐ οὐ νονοὶ σταδίου ψγὸ υπαογϑίαηα 800} 

υδῃε αῦνο, 4υδ  αὐϊνο δηα δοοοπίυ δ] ἀΠΠθγοποθθ οὐ {πὸ βοηδηίαὶ 

οἰοπηθηΐ οὗ ἃ τοοῖ- οὐ βυ ῆχ-υ} }  Ὁ]6, ΔΒ  γῸ ποί ο8]16ὰ ἰοτί 

ΌΥ βουπά-] αν ΠΟ ὙΌΓΘ 'πῃ Ορογαίίοη αὐ {πὸ ἐπι οὐ (Π6 ἴῃ- 

αϊνίάυδὶ ἀονοϊοριηθηΐ οἵ ἐπ [πᾶρ. ἰαπρυᾶροθ, δὰ παᾶ {πο ὶγ 

οὐρίη οἸΕΠΟΥ ἀἰγΘΟΙ οὐ ἱπάϊ θοῦ Υ ἰῃ ῥγίμι. [πᾶρ. αἰ θγ πο 68. 

ὙΠ {πθπὶ ἅγὸ [γίΠο οἴϊθιι 4180 οοππθοίθα δοῃβοηδηίαὶ ἀϊο- 

ΓΘΏΘΘΒ ἴῃ [0 80] 80 ]60 οοπίαϊηἱηρ {πΠ6 βοῃδηίαὶ οἱοθιηθηί. ΤΠ 

[ΟΠ] ον ηρ. 6. ρ.. ϑίαβῃα ἴῃ δοϊδυΐ τγοϊαίϊοη ἰὸ οὴθ δῃοίπογ: [μδί. 

ἀα-8 : αἀδ-:Ή 0} 8-18.8 (Ο])4[. ἴὉΓ 518) : 5-ἰ|-μ8: ΟΥ. ἀγτω: 

στρατ-ἄγ-ὁς (ἴοη. Αἰ. στρατ- ἡγ-ος); λεέπ-ειν : λοιπ-ός : λιπ-εῖν; 

ἄγτε-τε: ἀγεοτμεν; μη-τέρ-ες : μη-τρτιός : μηττο ά-σι; Οοίῃ. αὐ 8- τη: 

αὐ δ8- αἩ-8: αὐ 8-η- (106. 85. ποπι. Ρ]., σθῃ. ρΡ]. οἵὗὁἨὨ αὔδα 'οχ᾽): 

5Κι. ράε- ἀνε Ἷ οοοκ᾽ : ρα Κ- 45 “οοοκοά᾽ (ἀ  δγοποο οὗἩ δοοοπέυμο}). 

1) Ηομι. πουλύ--ς ἴ8Β ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἰο Ὁθ ΟχΧρ]αϊηθά ἔγοπι ἃ βιιρροβοὰ βέθπι 
ἔοτηι ἧπολ}- ΞΞ-: Βκυ. ρῶγο- (ἴοπι. ἱπβὲγ. Ὁ]. μᾶγε-ἐ- δ᾽) πὰρ. Ἐρῖ- Ὁ, πο ἢ 
ΤΟΚΌΪΑΡΙΥ ράγο πουλ- ᾿μδὲ 88 οὐλο-- ὙΠΟ]Θ᾽ ἔγομι Ῥ015:ο-ος (8 166). πονυλ- απὰ 

πολυ-- ὈθοαπιΘ οοπίδηὶπαιοα ἴο -τουᾶυ-. 

4) ΤΊιο πιοϑὲ ἱπιροτίδηςξ ᾿ἰξογαίαγο μ88 Ὀθθη τηθηἰοηθά οη Ρ. 81---832 ἔοοῖ- 

ποὶθ 2. Τὸ ἐπὶβ τὺ ἤατίμοῦ ὕὉο δἀἀοὰ 1,οϑκίοη ον Αὐϊαῦϊ ἀον ΓΖ6)- 

1 θθα ἱπὶ [ἱἐδυϊθοίθη, 1μοἱρεὶς 1884. 
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Β θαι. 1. Αοοογάϊηαϊν ἰπθ ἀϊβογθηοθ, 9. 9...) Ὀθοίνθου τ. ἔ- γνω-ν 

ζ-γνω-μεὲν δῃᾷὰ ἔ-γνο-ν γνόςντες 88 ποίμίπρ ἰοὸ ἀ0 νῖ( δυϊδαΐ:; 8ῖπ06 γνω- 
θοόδπ!6 γνο- ὈΥ̓͂ ἃ ΒΡΘΟἶΔ] αγθο}Κ βιογίθηϊηρ, 8. 8 611: ποῖ ἐδ οοπίγαδί 
νοίποου Θοίμ. ρδασά)ζα Ἱ {πἰηκ᾽ δηὰ ῥαλία Ἷ΄τπουρ ̓ (5. 8 214 ν. 181), ΠΟΥ 
(δδὲ θοίψοου ΟΗΟ. ἐν -ἴη 'ϑαυί ποι δηὰ 6» ἀ-α 'ϑαγῖμ᾽ (8. 8ὶ 67 ῥ. 57) οἷο. 

ΚΒ ὁ. 2. πάρ. Ἰοηρ γον 618, ἩΓΠΊΟΘΙ ἔἴγοπι Οὐ πιο] 0 1081 δοπδί ἀθγαίοῃβ 
810 ΒΟ ἐἰὸ ὃὉ6 ἔπ ργοάυοὲ ατγὶβίηρ ἔγοπι (πΠ6 οοπέγδοίίοηυ οὗ ΕἾῸ ὙΟΥΤΘΪΒ 

(88. 111--- 115}, ἀγὸ συ] ποὺ ραΐ πηᾶον ἀδ]αυΐ 88 βοραγαῖθ πιϑιιθογ8. ΟΡ. 
8. ζ. 80]. ες. ᾿εὔμδά (αἰ. ὀφω) ἴτ. δεΐζμο-α" ὦ ποτα. ρὶ. ᾿Ῥεΐξμῦθ (ΒΚ. ἀξυᾶϑ) 
ἔν, δεῖμο-ε6 (β 115) Ὀοοῖάθ ποπὶ. 95. Ῥοῦμο- ὁ ([8ὲ. 408) τοῦ. 85. ἤεῖμο 
([,ἰ. ἐφμ6}) οἵο. Οὑ. 8ὶ 314. 

8 808. αὶ δὰ τς ὙΠ} ἃ ρΓΘΟΘαΪηρ ΟΥ ἔο]]οπρ νόνοὶ (αἱ, 

6) βἰδηά, 80 ἴδ 88 γο δι! οη8 οὗ δΌ]διῦ ΓΘ ΘΟΠΟΘΓΩΘΑ͂, οἡ ἃ ἰανϑὶ 

ΜΠ σΟπδοηδηΐ Ὠ888]8. πα ᾿ἰχυ] 48. ΤῊ6 [0] ΟὙ]ρ᾽ τοοῦ ΒΥ} Ὁ]68, 

θ. δ.) ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΝΑ ἰο 68} οΟἰΘΕ: 

ὀλεῖ", διοϊάδ- (αΓ. πείθει, ἘΡΌΡ, ΩΝ δδομα}- (αοὐῃ. δίπα-ἰρ, δαμα) 

δλομί!-, δλοιῖἢ.- (α οἴ. δία ἐξ, δ 4.5) λάον᾽-, ἀον- (αν. δέρκ-εται, δέ- δορκ-ε) 
σμερ- ὅμορ- (Ο.106}. δυογ-», Τὐ τ. δῶρ-πα-9) : ργεΐ-, ὑγοῖ- (ἸΔἱ. ργόρ-ον, ργοοσ-ιι8). 

ΤῸ ϑοπδηίθ ὁ δηαὰ “ Δρρθᾶγ ἴῃ (6 ρίδοθ οἵ  ἃπᾶ τῷ π΄ 

ἐπ δοϊδπί-ρταᾶο, ψ βῖο ἴ8 ἀσργίνοα οὗ {π0 σόνθ 8 ὁ 0, [υ8ὲ 88 

β0ηδηἐ Π84584]8 δηᾶ [ἰαυἱάθ ἴῃ {Π6 ρῥἷδοθ οὐ {Π6 οοπβοηδηί. 

δλία}.- (αν. ἔ-πιϑ-ε) ; | δλιμά).- (αοίκ. διρι-απ8) 
ὁδιια- (αοί. διά-α» 8) ἀγῆ- (αν. ἔ-δρακ-ε) 

8ι.»- (αν. ὕπ-νο-:) : »γχᾶ- ([ἰαϊ. ροδοῦ ἔν. Ἐργ(β)εῖξό, 8. 288). 

Τὸ {π6 δϑίδυϊς δλοϊαϊι- : δμοϊαδ- : διιϊαβε, διομα- : διοπαβ-: 
ῥῥμάλ-, ἀονῖ : ἀογἶε : ἀγΐξ- δοττοβροπᾶβ ἐμ δυϊαπξ ρϑέ- : ροί- : ρί- 
(αν. πέτ-εται : ποτ-ᾶται : ἔ-πτ-ετο). ΤῺΘ ΟὨΪΥ αἰ ἴθγθποθ ἰ8 ἐμαί 

ἴῃ ἐΠ6 Ἰαἰίθῦ οα8θ {π6 ᾿ἰαϑὲ ρτδάθ ἀἄοθα ποὺ [ῸὉΓΠὶ ἃ 4014 0]6 ἴῃ 

[86 Τὴθ Ἰαϑὲ ργδάθ, ἴῃ ἔπ οα80 οὐ τοοίβ {τ δῥσι- 665.» 

Μ|086 δοϊδυΐ 18 ΟΧΠΙ Ια 48 ὀλο : ὑδοις : δῶμ ὅδε πα ξοη-: 

ζοπ : 9 83- ὅη.-, ΤΑΔῚ Ὅθ Ὀοΐδ 8011} 010 δηα ποη- ΒΥ] 1] 4016; ορ. αγ. 

φύ-σις Ὀοβἀ6 ὑπερφίαλος ἔτ. Ἐύπερ-φίιαλος (δ 166 ρ.] 47), γέ-γα-μεν 

θοδιἀθ γέςγν-εται. 

ὃ 809. ο αἰθέρι δ δὶχ δοϊδυύ-βουῖθθ. ΤΏΘΥ 4]}1 πᾶνθ 

056 στϑὰθ 'π ὙΠΊΟΝ {πΠ6 ὙΟΝΘ] οὗ {π6Ὸ 8011 840 ]0 Πα8 δ γον 

ἀἰθαρροατοά,. Εθργοθοηίπρ ὑπ|8 ὉΥ 0, ψγὸ πᾶν ἐπ [Ὁ] ηρ 

γΟΥΟΪ-ΒΟΓΪ68: 
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6-860 1168: 0, 6, 0. ὅ, δ. 

ὅ-ΒοΥ168: 0. 9. ὃ, 

ἄ-βογίθβ : 0, 9, ἃ, 

ὅ-8ο. 168: 0, ὃ. ὅ. 

α-8ουῖθβ: 0, α, (ο), ἄ, δ. 

6. ο-8ογῖο8β: 0, 0. ὅ. 

σι μς ὡ9 τῷ τ 

ΘΙ Θι 

ΜϑηΥ αἰϊθιιρίβ ἤᾶνθ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Ὀθοη τηδὰρ ([πΠ6 τποϑὺ τϑοθοί 

ΌὉΥ ΗὔΡΒομηδπη )48 ἰᾶρ. Ὑ᾽ οοαἰδγβίοπι, 1885) ἰο δυβίβπιδίϊβθ 
{Π686 86.168 ΠΙΟΡΡΠΟΪΟΡΊΟΔΙΪΥ, ἱ. 6. ἴο ρ]4ο6 ἰορϑίμου ὑΠπό86 ρ] 4868 

οὔ ἐπ αἰ δῇογοηῦ βουῖθβ, Ποῦ Ὀδϊοπρ ἰ0 4 ἀδβηϊίθ πηοῦΡρΒοϊορίοδὶ 

οδἰθΡΟΓΥΥ, 6. ρ. πΠ6 γοοΐ-8Υ}]8 016 οὗὨ ρϑγίϊο 108 ἔοστηθὰ τ ἢ) -ἰο- ΟΥ 

οὗ {ἐΠ6 ργοβθῃΐ ἱπάϊο, ἐοσπηϑᾶ ψ ἢ {Π6 8ο0-ο8}1οα ὑποπιδίϊο νόνγοὶ. ἃ 

ῬΔΓΔΠ]Ο  18π| οἰ ΥΪΥ οχὶβίβ 'π ἸΏΔΏΥ οά868. ἘῚ. ρς. ραγί. "ὦ Ὁ ἰ6-8 'σἰνοπ᾽ 

(Β8Κει. ἀξυά-ἐξα-8 'σοά-ῖνοπ) ἰο "έ-ἀδ-ηι Ἵ σανο (5Κν. ἀ-ἅ-1ι) 

ἔτοπι τί. ἀδ-, 88 Ἐδ-6-8 'σοῃο᾽ (5Κτ. ἐξά-8) ἴο ἔέτ-ογηι, οοπέγδοίοα 

ἔόξηι Ἱ νου (ΒΚ. ἄψτ αν") ἔγοπι τί. δ-. οὐ ἔἜζχεν-ἠεὶ 8. γ]. 
ὍΠΟΥ 86 ν 6, Ὀγοακ᾽ (81κυ. ἐγ- άπ) ἰο Ἐζγ-πάςπὶ 1. 85. (Β΄κν. ἐγ- 
πά-η) ΜΈ Ρῥγοϑοηΐ βϑυῆχ -π"ἄ-, 88. ἔφίσημ- ἡ 8... 9]. ἙΠῸΥ γρ!ὶο 
ἀρ᾿ (Β|κν. οἱ-πυ-ὠμε δ) ἴο "φί-πόμεηιὶ 1. 865. (5Κν. οἱ-ηὄ-νι πὶ 
Ῥτγοθοπί βυίῆχ -πόθς. Οπ {18 ῥυϊποῖριθ, {μ6 ἔπγθθ ἢγβέ 86Γ168 

6. δ. ᾶνο θη ὈΔΓΔ]]011604 ἴπ {Π6 [Ο]]ΟΝΏΡ ἸπΔΠΠΘΥ: 

ΘΚ γυδάθ Μροάϊυπι δῃ. ϑίγοηρ ΚΓ. 
“παππαπιινααν ππππαπαπααπαιαος. 

θ-Βουῦῖοβ: 0 (ο), 6 ᾽ 0 

δ-80 1108: 0 9, δ ᾿ δ 

ἄ-βογῖθϑ: 0 ϑ, ᾶ ᾿ ῦ, 

ἔγοτῃη ὙΠ1ΟΝ {10 ΠΘΠΙΌΘΙΒ ὃ δπᾷ ὅ οὗ ὑΠ6 6:80 168 γα ϑχοϊυάθα 

Ὀδοδιθθ ῬΆΓ4116018 ΟγΘ ηοὺ ἰουῃᾶ ἰο ἔπθπὶ ({ΠΘΥῪ ΔΡΡΘΑΓ 6. δ. ἴῃ 

στ. πα-τήρ πὰ δώ-τωρ, Ὠογ. πως Ἰοοί ἰπ Ὀοίῃ {Π6 ΟΥ̓ΠΘΥ ΒΟΓΙΘΒ. 

ΤῊΘ ᾿πνοδί ραίοπδ ἰπϑεαίοα ἰη {πἰ8 ἀϊγθοίϊοπ ἤᾶνθ ποὶ γοί 

δῸΠΘ ἴδ ϑπουρἢ ἰο Ἰοὺ 8 ρίγο ἃ βϑγβίθπλ οὗ ρυϑαδί!οῃ - 86Γ168 

ΘΟΙΡΙΘΙΘΙΥ πογκοὰ οαυὐδ οὰ (8 ρῥγίποῖρ]θ. πὰ ἴξ ἰδ 

αυσβυϊομδϊα ἩΠΘΥΠΟΓ τὸ πᾶν 8 τὶρῃὺ ἰο δἷτῃ αἱ {86 δὲίαϊ πιπθηΐ 

οὗἩἨ β6 ἢ ἃ βυβέοιῃ δὲ 411, ἰπ {6 βθῆβο ἵπ ΨΔ1οΝ ἰὲ 8 αϑι8] (0 ἀ0 

80. ὅϑονθῦαὶ βἰγαία οὐ ἐογιηδίοηβ, αἰδεϊποῦ ἐπ ὑπ 61} {1π|60 οἵ οτ Ια, 

Β66 πὶ ἰο ΟΥ̓ΘΡΪ6 οαοἢ οὐμοῦ. [|ἢ ἰπο86 ὙΔΠΊΟΝ ἀγοβο θαυ ϊθῦ, τὰ 6ἢ 
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ΠΑΥ ἰᾶγθ Ὀθθη ΟὈ] ογαίθα ΌΥ ἰγαμβίρθγθμοο οὗ [ὍΓῚΒ Ὀθίογθ ἐπ 

ὩΘῊ 6886 οὗ ργϑάδιοῃ οᾶπι0 ἱπέο δου, δηα {πο ἰδίου ὑῃοποϑέϊο 

αν τ ΒΙΟἢ ο411064 πον αἰδυϊποίϊομθ ἱπίο Ὀοΐηρ αἰά ποί δοί ἴῃ (ἢ9 

88Π1|0 ΠΙΘΠΠΘΙ 88 (6 Ο]46᾽ αν ΟΥ ἰᾶψθ. [Ἃπ (μΐθ ο486 1 8 ἔγότῃ 

ἰδ6 ουϊϑοὲ ἱπηροβϑὶ Ὁ] 6 ἰο οχροοὺ ἐμαὶ ρϑγ8}1618 οἂθ Ὅ0 ἔοιπα 

ΘΥ̓ΘΙΥΜὮΘΓΟ. 

8 810. ΟἸοαγμθθβ ρυΘυ 1 }]8. τηοϑὲ οὗ 4}} ἴῃ ἐδ οἂδθ οὗ ἐπθ 

68}. σγδάθ, ὙΈ1ΟΠ 8 ΓΘΟΟρ 88 010 ἴῃ ϑδο ΔΌΪαυ - ΒΟ 198 δπα 

ΔΒΒΌΠ16Β ἴῃ πιοϑὲ ΒΟΥΪ68 ἃ αἰβέποὶ ὑνοίοϊα βαρ. [ὁ ἰ8 ἀπ ἰο 

ἃ τράυοίΐοη οὗ 86 νονοὶ, ψ ΒΟ ἢ γ88 οδιιθοα ὑβγουρ ἐπ οἰϊοῦ 

δοοθηὺ ᾿γὶπρ ὁἢ {86 [Ὁ] ηρ Βγ1140]6ό. ΟΡ. 6. ρ΄. {86 ρδν οῖ 168, 

ἘΔ 6-8 ἴτοτα τί. αἀδὅ- δπᾷ Ἐϊ-ἰό-8 ἴγοιη τὲ. δἷ-, χιοίοα ἴῃ ὃ 809. 

ΤηῖϊΒ σοππθχίου Ὀοένθοη δοσοηξζιδίοη δηα ἴμ6 ρῆδβθ οὗ δϑίδυϊς 

18. ὑοϑὲέ Γθοορ ἶ88016 ἴῃ 5Κτ.), βίποθ {Πἰ8 ἰδῃριαρο δα πιοβί ἴα: ἢ- 

[}}}7 ργοϑογνϑα (π6 ργῖπι. [πᾶρ΄. δοοθηϊιδίίοη (88 6609, 672). 

Ὕαΐ γὸ ἀθηῃοίθ 88 {Π6 ᾿ψθαῖ' βέθπι- ογπ ἴῃ ἔῃ δοοίάθῃοο, 

[8 ΘΔΚ ρτϑδάθ γὙ δ] 81). 

Βθπι.. ΜδΩΥ ΡΒΘΟποιθη8 οὗἁ γοιημον Ρῃ 4868 ἃγῸ ἰπβίγυοίίινθ ἴου (ἢ 6 

τοϊδίίοη οἵ ἄγξ- ἰοὸ μί- οἷο. (8. 808). Ε'. ρα. ὉῪ ὑπο  οδὲ αϑγμι. [νν ΟΥ̓ ΒΥΠΟΟΡΘ 
0Η6. τλόὄνίία ᾿ἀθαρά᾽, "δγαμηΐα “Ὀυγηΐ ἀΡΡΟΩΡ δὲ δόνία, ὑγαμία, ΜΉΘΓΘΔΒ 
ἐχιδγίία ὍυΠ᾿ (ΞΞ αοιμ. ἐἐηνιν 44) Ὀθοθθο Ἐζώνδγία, θπ06 Ὠἰδίοτίο Ζέηε- 
ῥαγία , ̓τὶπι. αοτηι. Ἡμεζζαξ πο Ὀθοαπιθ ΟΗΟ. «σοί, Τ᾿ Βογθαβ ρῥεὶπι. αϑγηι. 
ϑαζγαξ Ὀθοδπιθ ἤαλγζ, οποο ΟΗΌ. αοελαν (δ8 628 τοι. 1. 685). 

Ορροθθᾶ ἰο ἐΠ6 ψϑαὶς ριδάθ ψ͵ὸ 0411 (86 ΟΥΘΙΡ ρῇαβοβ οὗ 

680) Β6Γ6Β (Π6 βίγοπρ ριδάββ ἂπᾶὰ ἀϊδβέϊπρυϊβῃ βίγοηρ σγϑθ 

Ἰ,.. 2, οἴο. [ὑ 18 ποὺ Κπούῃ ὙΠοίμΠοΥ (Π6 βίγσομρ, ργδᾶθθ, δπαυϊηρ' 

{Π6 88Π|6 ὨΙΠῚΌΘΓ ἴῃ ἐΠ9 ὙΔΙΪΟῚΒ ΒΘΥΪ6Β, Αἰ νγαγ8 ὁ8Π16 ἰηΐ0 ΘΧΙβίθμοθ 

πάθον {86 Βᾶπ|6 οοπα ]0η8 οὗ δοοθηἰίοη οἕο. 

Πα ὸ ἀθποίθ 88 {86 ᾿δϑίσοῃπρ᾽ βίθῃ)-ογπι ἰη [Π6 δοοίάθ ποθ, 

᾿δ8 δἰγοηρ στϑάθ υοοδ]βηι. 

1. 6-860Γ1608. 

ὃ 811. ΤΠ ΒΟΏΘΙΠΘ ἰ8: 

ὝοδΚκ σγδαᾶθ ϑίτοηρ ζγϑαθ 
πππσσσανσασσσσασασσσσσσσπθνσσσοσσσ σον -πἀπἰπὐ πῇ νανσανοσονυ 

ἃ. υπδοορηϊθα Ὁ. ΒΘΘΟΠΟΔΓΥ δοοθηίθα 1 2 ὃ 4 

0 (9 όῤ ο ὁ ὃ 

. 
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ΤῊΪ8 ΒΟΓΙΘΒ ΔρῬΘϑΓΒ πιοϑὲ ΘΟ] οὶ οανγὶθα ἐπγοιρ ἢ ἴῃ {16 

ΠΟΙΪΠ4] 8 ῆἶχϑβ -()6γ-ὀ (([]02’-)}., -6.5, -θη- δπὰ ἰπ {Π6 ϑβίβιῃ 

»εαἅ- Ἱοοῦ: 

«Ὁγ- ᾿ 

«(Ὁ)- ' -(γγ- «()όν- «(ον- -()γν- «-(θδγ- 

-η- ᾿ 

μ᾿ τῦ:- -πε -οὐ» -ὄμ-ὀ -«ὅμ- 

ρά- ροά- ρθά- ροά- ρμδά- γδά- 

Ὗ . «. -ἰγεῖ αν. ρθη. 85. πα-τρ-ός, Κ5'ΚΥ. ἰηδβέγ. 85. ρὲ-ἰγ-ά, 

(οἰ. ρθη. 85. ,α-αγ-.8. -ἰγ-: Ἰοο. ρ]. τ. πα-τρά-σι, ὅ51κγ. ρἐογεδιι, 

ἀοίῃ. ἀαί. ρ]. μω-ἄγμτηι. -- Ὗῃᾳφξ. Ὁ. -ἰγγν  Ῥουμαρ8 ὅ5ΞΞΚΥ. ποπι. 

800. 8ἐμᾶ-ἰών (δ 285). --- ϑίνισ. 1. «ἐόγν- : ἀ00. 8ρ. ΟΘ΄. πα-τέρ-α, 

ΞΚν, ρὶ-ἰάγεαηι, Τὰϊῃ. αὐϊείογοὶ ΟΟΙΒυΙρ. αδδείογεο. --- ϑβίγιρ. 2. 

-ἰογ- : 800. 86. α΄. φρᾶ-τορ-α, 8,κγ. δρά5-ἄγ-αηι, ΟἾν. βἑαὶν, Οοἐ}. 

ὑγῦιβαν 8υϊδί-αγν. --- ϑίγια. 8. -ἰέγο: ποηι. 80. α΄. πα-τήρ δο-τήρ, 

Ξκν, ρ-ἰά ἀα-ἰά, Ἰ,αἱ. ρα-ἕον (8 655, 4), Ο.106]. μαᾶεν γαδὲν, 1}. 

αἀμκιδ ΟΟΒυὶς. ανδέϊ, --- δέτιρ. 4. -ἰὄγε: ποι. 88. Οτ. φρά-τωρ 
δώ-τωρ, ὅν. ὀλγάςία αἀἄ-ἰῶ, [αἱ. ἀα-ίογν (8 θδδ, 4), Ο.Ἶτ. βέμγ, 

Τλ0}. 808-, 

Ὗε. ἃ. -η : αὕ. ρθη. 88. ἀρ-»-ς, 84]. νώνυ-μν-ο-ς, 8Κτ. ρθη. 

85. τἰἤτῃ-ά8 πάτιπηγαβ, Ἰιαΐῖ. σαγ-ηεῖβ, Οοἴῃ. ρα. ρ]. αὐλδ-η- 

πα-πη-ὃ, -ῳ-: αν. Ἰοο. Ρ}]}. φρα-σί (ἔτοπι φρήν), ἴοπι. προ-φρα-σσα 

(ἰο πρό-φρων), προιιί. ὀνό-μα-τα, 5Κτ. 1οο. ρ]. εὐ ῥ-άτδιε πάτηγα-ϑι, 

1,ἱ. οὔφηδ-ηιθη-ἰτα 7) ΟΗΟΌ, λἰιεη-ἔ. --- Ὕᾳ. Ὁ. -μητ- 8κι. 

6. 8βῷ. ὀγάβϊ-παμτα8 (8 281). -- δϑύτρ. 1. -όμτ: δοο. 8. 61. 

αὐχ-ἕν-α φρ-ἕν-α ποι- μέν-α, ὅ1κν. μἀ- μταηι ἀγγα-τπάπεανη, Ομ}. 

Ϊοο. 85. αὐ8-:ῖη, ΤΔ0ἢ. δοοὺ. 8ρ. ρμδηιοη-ἰ. -α ϑίσρ. 2. -οη.: 

860. 86. ΟἿ. τέκττον-α φρότ-φρ-ον-α ἄκχ-μονεα, ὅν. ἐάξκῥ-ἄμ-ανι 

ἀξ-πιάπεαηι, αοίμ. αἤεπιαη. -- ϑίτι. 8. -ὄμ : ποπ. 88. Οτ. αὐχ-ὴν 
φρ-ῆν ποι-μήν, ὅ.κν. μλῥ-ά, αγψγα-ᾶ Ο.1ςΩ6]. μ-ὸ. --- ϑίγι. 4. 

«ὅη-: ΟΠ. 85. Αγηθη. ὅπη, Οὕὐ, τέκτων πρότ-φρτων ἄκ-μων, ὅΚτ. 

ἰάκῷ-ἃ ἀξ-ηιᾶ, Τα. αἰκεηιᾶ, ΟΟΙΒυρ. ζαταψ; τ. δος. 86. Κρονί- 

ὡν-α ΟΠ]. Ρ]. οὐρανέςων-ες, 800. 86. [.8ἱ. καἰ -ση-οιη. οἰἢ. γα β}7-ὅη͵ 

ΟΟΒυϊρ. ποι. ρὶ. σγαδα-ἄπ-6 (Β 219 ν. 187). 

ΤῈῸ οἰδηρθ ὈρύΘΟμ 6 ἀπά 0 ἃπὰ Ὀθύνθθῃ ὃ δηὰ ὅ 806Π| 



ἢ 311---312. Αδϊαυϊ. ΤῊΘ ἐ-ϑοτίθϑ. 9249 
...Ψ..-..--. 

(εγο (6Ρ. (86 πιαίθυὶα] οο]]θοϊοθα ἰοροίμον ὉΥ ΟΟ]]1Ζ ἴῃ Β6Ζ2ΖΖ2θη- 

ὑοιροῦ δ Βοῖὶίν. Χ 84 17, 88 αἷἰδο ἔγοα θα ΪΥ ἴῃ ΟΥΘΡ ΟἰἸΓΟΆΠ,- 

δίδῃο68, (0 αν 6 ὈΘΘῊ 80 Γορι]αίθα ἰΠδὲ 6 ἀπά ὃ ΟΥ̓ ΡῚΠΑΠΥ βἰοοα ἰῃ 

οἰ -ἀοοθη θα 80114 0168, ὁ δὰ ὅ ἴῃ ἰπθ ποχί ἴο]ονίπρ δυ} 1409.) 

Ὗε. ἃ. ρά-: Αγ. "γα-δάκ-α- (-δά- ἴν. “ρά- 8 469, 2) ὍΠ6 

ἱπϑίορ ΟΥ̓ ἔα ἰοοἱ᾽. ---  ᾳ. Ὁ. ροά-: αν. 1,θ80. Βωοί. πεδ-α (Ἰπδἰγ.) 

Αἴϊον, ὙΠ᾿ (ορ. Ομ οῦ Ζυν αοβοῃ. ἃ. Ῥογῇ. 574), πεζό-ς, σϑῃ. 

85, [,Δἱ. ρεοα-ἴ8 ϑκν. ραα-ώ8. -- ϑίγιο. 1. ρ94- (πΒοίΒοῦ [ὑ 

ΟΟΟΠΓΒ, ἰΒ πορεία). --- ϑδίγ.. 2. ροά- : 800. 85. αν. ποό-α 5Κτ. 

ρΡἄάεαμι, ποτη. 9]. Αγῃη. οὐ-α (8. 380 τοπλ.), ἰο ψ ο [,α. ἐγί-ροά- 

ἄγο. --- ϑίτ.σ. 8. ρδά-: Τιαἰ. ποπ]. 865. ὅδ, ῬΟΥΒΑΡ8 4180 11{Π. 

Μέά-ἃ Ἰοοὺ- τὶ πϑ᾽, --- δέτ, ρα. 4. ρὅά-: αν. Ὁον. πώς, Θοίμ. βδέειι-8. 
- ὕπιῦν. ἀπ-ρινγ8-ιιβ ᾿ὈΙροαΙ θυ8᾽ οἰἔπον ϑέγ. 2 οὐ 4, ποοοτάϊηρ' 
88 μι 8 ἰοὸ Ὀ6 υπαογβίοοά 848 ὅ οΥ ὅ. ΚΓ. ποπι. 8ρ. ράξΐ οἰΠ ΘΓ. 

ϑίγιρ. 8 οὐ 4. 

Β ὁπι. ἴη πο Τηὰρ΄. ρτΐηι. Ἰδηρύαρο {Π6 δἴπιρ]ο ἔοτπι ρου Ρ8 πδὰ ἴῃ {6 
Βοπὶ. Βρ. "ρέα-, ἀοο. 85. Ἐρόά- (αἰ. μεάτοηι 9), ὙΠ ογθα5. ἐπ6 σοπιρουῦηᾶδ (ΟΡ. . 

8κτ, αὐά-γμαι, αν. ὀκτώττεους οἴς.), ἀπ 4180 ἐπθ βἰπιρῖο ἔογ, ψ ἤθη ἴῃ δοοοπέ ἰξ 
θπξογορὰ ἰηΐο ἃ ὁ10806 οοπποχίοη ἰδ ργοοθάϊηρ νογάβ, πδὰ ἔ-ρ»δά- δπὰ 

“-ροά-. ΤΉθα ἸοΥ ]] πρθ ἰῃ νδγίουβ ἀϊγοοίϊομβ ἴοοκ ρ]680663). 

Εν αγέποῦ ἱπέογιηδίϊοη τοργάϊηρ {686 ἀθοϊθηϑίομθ 

ΒιΔἀδί 0) 866 ἐῃθ δοοϊἄοποο. 

8 812. Τ6 ψϑᾶῖκ ρνδάθ. 

Ιῃ ἐογιηδέϊγθ 80}14 0168 ομάϊηρ ἴῃ 8ἃΠ ΘΧΡΙΟΒΙΥΘ ΟΥ̓ ἃ βρίγδηΐ, 

ἰῃΘ ψϑακ ριδάθ δα8 ΟὨΪΥ ἐνοὸ ἔογπιθ, ὙΠ16 ἴουν Δρρθᾶῦ ἴῃ 

ἰδοβθ οπάϊηρ ἴθ ὁ, 4ώ) π8848], ᾿14υἱ4, δἰποθ ἐπ6 υπϑοοθηἰθα 88 ψ6]] 

88 {Π6 ΒΘΟΟΠάΆΓΥ δοοθμίθα ΡΠ 886 8881Ππ|08 ὕἅ0ἔυί ἔὉΓΠι8 δοοογάϊπρ 

ἃ8 ἃ ΒΟηδΠί ΟΥ̓ 8 ΟΟΠΒΟΠδπΐ [Ὸ]]ΟΘΒ : 

1) Ορ. α. Μογοῦ ἴῃ Κυπη Ζίροιν. ΧΧΙ͂Υ͂ 248, Μδῆϊον Ὀΐο Ἰαηρθη 
Υοο. 161, ΕἸοἰκ αδέξ. χ6 1. ΑΖ. 1880 ρΡ. 421 Η΄., Μδ]1ον Ῥ8}- Βγδι πο Βοϊίν. ΥἹΙ 
492 [ἢ 

2) ΒΥ {Π18 ἰδ 15. ποὺ 1π|ρ]|10ὰ ἐπαὺ ἐπὶ8δ ομϑηρο ἰῇ (Π6 γὙόον6] 4υδ} 
ἷβ ἐο Ὀ6 τι ἰδὶ πο [ὉΓ 81 πιοῃοβυ  δθὶς ρσταἀαιίπρ ποῦμβ. ΤΉΘΒ6 ΠΟΙἢΒ 

ὍΟΓΟ ποὶ 8]} ογοαίρα ἴῃ ἐπΠῸ βϑ8πὶ6 ρουϊοά. 
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ἃ. απϑοοθηϊςοά. Ὁ. ΒΘοοπά Δ ΥΥ δοασσῃἐοα. 

τὶ, ροά-: »α- (Αγ. ἢ α-δ4-α-) »εα- (ΒΥ. κοη. ρμαά-ἀ8) 

τί. 966-: ἀ- (τ. ἄρι-σ-το-ν “Ὀγοακίαδι τοἀ- (ΒΚ. 2. Ρ]. ἱπιροϑυ. αἱ-ἰ) 

τί, 8ηείηι-: δβδηίᾳιῃς- (τ. νέφα) ϑηῖαιι- (τ. νέφ--εἰ) 

τί, ἰομφ-: ἷπσ- (Θοίῃ. ᾿ωζαη8) ἰᾷσ- (αοὐι. ἰξαη) 
“--ππαπασσαααπυσασσσσναθνσνσασαποσσσνσσ οἰ σανσασναθυσοννσνσσνννασασυννσσσυσσσσΝ 

θοίογο βδοπδηίβθ δὈΘΙΌΓΘ ΘΟΏ8. ὈΘίοΟγΘ 80η. Ὀοίοτο ο0Π8. 

τί. ὄπμου-: δὴμ- δι» δ)ιιι- δδα- 

τί, αειμ-: 4"ι- 4ηι- ᾳηνοι- αἢ- 

τί. δίεγ.: 8ὲγ- δίγ- δϑέ77.- 8ι[-. 

ἘΧΔΠΊρΡΙ98 ἴον ὑπΠ6 (ΓΘ ᾿δϑί παπιθα σοοίβ δΓῸ: 
Βύ. ὀλμοι- ᾿θϑοοπιθ. ὀἧῥφ-: 8,κν. ὠτδῆο-α-, α΄. ὑπερφίαλο-ς ἔτ. 

Ἐυπερ-ῳειαλο-ςς (δ 166), ΟΟΙΒυὶρ. δό ἔν. Ἐρμ-ὃ (8 184). δδε-: ὅτ, 

φύ-σι-ς, Τιαῖ. γιοίγιι-8. ὕμιν : ὅΚτ, ρθη. 86. ὀδιιυ-8, ΟΥ. ἐφύην. 

ὁμα-: ὅΚυ. ὀδμιεξ- δμάηπαη-, αΥ. φῦ-μα. 

Εὰ. αοηι- 'σο. αηῖε: Αν. 8. 85. δοί. γηι-α-, ΟΟΡοῖβ. 8. 86. 

πα. α-φιπ-α-ἰᾶ. φηιε: ὅκν. σα-ἐά-8, αν. βα-τό-ς, Ἰμαἰ. ἐπ-υθη-ἔϊι8. 

φημησ: 5.ον, φαμι-ἄςπὶ, ΟΗΟΘ. ζοιταπ. «ἤν: ὅ5.κν. ἀ-σᾶ-ία, Θτ. 

ἐ-βᾶ-τε. 

Ἐι. 8.67- ᾿Βριθϑδά, βίγουνγ. ἐγ. : [μδ[. 8ἰγειιθγο. 8|7γ-: ϑΚΥ. 8[7- 

ἐά-8, αν. στρα-τό-ς. 8ἰγγνε: 5κύ. μῆς, πιά. ἐϊ-δέὲγ-ὁ ξἐ-βἰϊγ- ἀπά-8, ΟΙΒυϊρ. 

Ἰ. 80. ΡῬΓ68. 8έγγεα. 8,|ζ-: 8Κν. εἐϊγ-πά-8, ατ. στρω-τό-ς στόρνῦμ' 

(8 611), 1μαὲ. 8ἐγάϊξιι-8. 

ΤῊΘ ρδγ8]}] 6] 8 Ὀοίνγθοη -ν, -ὥ-, -8., “7- οἷο. οὐ ἐπθ 9Π6 

Παηα δηά -ἶὐ, το", -5.-, «7. ΟὉ [86 ΟΥΠΟΥ 18 ΟἰἸΘΑΓΪΥ Β66ῃ 6. δ. 

ἴῃ 80} [ῸΓΠῚΒ 88 ὅΚνυ. ὀλῤύ-ᾧ ᾿νοῦ σϑη. ὀλμοτ-άβ, ὀβμιγά- δ ποῃ. 
ὀδγιῦτάβ ΟΥ. οφρῦ-ς β5οη. ὀφρυ()ος δπά 85,κι. ρᾶάγ ἔν. Ἐρῦγὲ 

(Ἰπᾶρ. "»[-58) σϑῃ. ριιγ-άβ (Ἰπᾶρ. ἢρ[[-68. οὐ "ρ[{-65). σδ-ξά-8 “οχοῃ 
σαϊηϊπρ᾽ ([πᾶρ. ᾿-58.-8) σθη. φῦ-δαμταβ (Ἰπᾶρ΄. Ἐ-8}},-608 ΟΥ "-81:.ι-68) 

οἷο. 809 88 258. 806. Ο΄τ. γρως 4180 866Ππ|8 ἰο ὃθ 8 ποὺῃ οἵ 

(18 Κἰπᾶᾷ, ψο80 σθη. χροῦς ἴῃ ὑπαὶ 880 πᾶ8 ἰδκϑθῆ ἐπ ρ͵808 

οὗ δχορ-ός ἔχαρ-ος (8. 88 294. 806), πγίμον (ὠμο-)βρώς (δινγα]- 

Ἰονίηρ τὰν} τ 5Κυ. (ρμλι».) ἐν (γα ]οσσίηρ βυδάθη]γ᾽), [πᾶξ. 

ἴ47-8: -βρῶτ-ος ἃ ὩΘῊ [Ογπιδίϊοη ἰκ6 χρωτ-οῦς. 

8. 818. Τμαὶ Ὀοΐῃ ρΡἢιᾶ8θ8 οὗ {6 ψϑαὶς ργδᾶθ --- Π6γθ 88 ἷἰὰ 

411 οὐδοῦ ΔὈ] αὐ Βουῖθ8 --- οΥὔἱρ παίθά ἱπ {π6 ἀἰβογοπὶ ἄορτγθο οἱ 

(9 δ γθϑϑεδοοομὺ (8 667, 8), 18 ἃ ργοῦϑ]6 σγϑϑι]ὲ οὗ Ομ  ῦΣ Β 

Ἰηγοϑίϊρσαίίΐοη (Μοτγρι. Τπὶ|. ΙΥ̓). 



ἢ 318, Αδίδαϊ. Το 6- βογῖθϑβ. 251 
---- -...οΘὨΘὈὩθόὌ..---ς. ὁ ὁ ὁ΄΄ἪἝἪ'Ἢ-. - .  ... - - --ὄ.- -.. .οΡοΡ.Ρ...- 

ΤΊιΟ δϑουπα-ἔογ ἴο ψὨΟἢ 6 ἢδγα ρίνθη (ἢ6 πδιηθ οὗ θᾶ κ 

στδθ Ὁ. ΒοΟθ ἃ 688 ἀθρίοθ οἵ ψϑδκοπίηρ δῃὰἃ γορι 

ΔΡΡΟΔΙΒ ὙΠΘΟΥΘΥΘΥ ἃ ΒΘΟΟΠΩΘΓΥ δβίγθϑϑ γΘΠ] 1 Π6α ΠΡΟῚ {Π6 8014]6. 

Τη0 ρίιᾶ86 ἃ. οτρ᾽ παίθα ΏΘΠΘΥΘΙ ἰπγοΟυρ ἢ ΔΩ ΟἰΓΟιπηβίδ 068, 

οὐῃποοίοά ΜΙ ροϑίζοη ἰπ {Π6 ϑοηΐθποθ, {Π6 β80}]4Ὁ]6 ἰοϑὲ [8 

ΒΘΟΟΠΟΔΡΓῪ ϑοοθηὺ ἃπα Ὀθοᾶπθ δοοθῃίϊθθθβ. ὅϑι ἢ. ΟἰγΟΙ ΠΙΒΙΔΠΟΘΒ 

ἃΓΒ ὉΓΟΥΙΕΥ οὗἨ δποίμου πιθοῦ οὗ ἃ οοιῃρουπά, (Π6 ρῥιϑῆχίηρ' 

ΟΓ βυπχίηρ οἵ ἃ ἔογτηδέϊνο β8υ}]4 Ὁ]6 ϑίο. 

Τρδὺ ροβίἐοι οὗ ἃ 8014 0]6 δ ἔπ Ὀορίηπίηρ οὐὁ ἃ βϑῃίθῃοθ 

ΟΥ̓ ΠΊΘΙΌΘΥ οὗ ἃ βοηΐθποθ οοοδϑίοηθα ΒΘΟΟΠἀΑΓΎ ϑοοθηΐ, ἸΠΔΥ͂ ὈΘ 

οομοϊυἀοα ἔγοιῃ {ἢ6 πιυπηογουῦβ ἀοι δῖα ἴοι πϑ 8ἃ85 ἂυὐν. 9α-δά-α- 

διὰ ϑκνι. ρα΄-άβ8; Αγ. μαικγυα-  δτι- πο ΒΟ]6 Ὀοαϑί (-} ὅ- ἔγοτῃ 

ιρ8-, 8. 418) δὰ μαϑβιι- Β.κγ. μαξ-- Ὅθαϑ (Ἰ1πάρ. Ἐροΐ-ώ.): ΒΙκν. 
ἀ-δδιυ-α- ᾿ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴο 411} οχϑίοποθ, τηοπβίγοιβ᾽ δηαὰ σϑη. ὀλιμῦ-8; 

διεδηγμ- ὃ ἸαΥυϊπρ ἃ Ὀθαυϊ 1] Ὀγον πᾷ δέγώ- Ὅτον᾽; φῦ- 

ηἠμ-ά-8 ὍΟΥ ΚΙΠΟΥ ἀπά σλαη-ἀά-8 ᾿ἀοϑίγογοῦ; ὦ-φγοιιτ ἀπά φιγε-ἢ 

(ἢ 290); αν. πολύ-τλᾶς πὰ ταἀλᾶς. ἯὟΘ τηδῦ ὈΓΟΌΔΟΌΙΪΥ ἀ8811Π16 

ἃ8ο ἐμαὶ ἔογτιηβ ᾿Κὸ ἔχμά- (784. φπά-, ΟΟἿν. ρθη. 8ρ. ηηιᾶ), 
“Μιιό. 5 (Βκν. ἐγιά-8, αὐ. κλυτό-ς οἵο.), Ἐβέγίό- 5. (Β|κν. εἰγίά-8, αν. 
ὑτρατό-.}) Ὀθ8146 ἔφῃηά- (Υ6ἃ. σαπά-, Βωοί. βανᾶ, Ο.166]. ζοπα), 

"μι 6.5 (ΟΗΕ. δ8)," εἰγἰ6-5 (τ. στρωτό-ς, Ἰ,α. 8ἐγἀ{ι|-8} οὐ ΊΠ4}} 
[84 {ποὶγ ροβι οπ τορΌΪΑΥΪΥ ἴῃ 8010} ΘΟ δ᾽ πα 0 η8 88 ὅ8ὅ μπᾶ “18 

αἰο, Ἠέόηι ζἐμέόηι “[Πἰβ γτοποσποα πιὰη᾿ (-:- τὸν κλυτόν). Ναίατα! ΠΥ 
ἃϑ8 Β00ῃ ἃ8 8ΟΟΘὨ 688 δ Πα ΒΘΟΟΠΑΔΙῪ δοοοηίοα [ὉΤ8 ΟΓΘ ΠΓΏΏΪ 

οβἰ Ὁ Π18Π604 ἸΘΥΘ]]]ρ ἰοοῖς Ρ͵δοθ, 6. σ. ὅΚνυ. ργαά-ραάαενι. Ῥοϊπί 

οἵ {π6 ἔοοι’ ἀπαξῥα-γαδιεδ “ο ψ0 ἰοβθ8 ποίμίρ ἔγομη ἢἷβ ποτά 

σ-σερω-ᾧ ποὺ ΒΟΑΥγ᾽ Ὀσϑιἀ6 {Π6 τηογθ ἀγοδαίο ἀν. ξγα-δάα- παιϊιγῦα- 

ἤδὅμ- 8κτ. ἀ-στιρδ. 

Ιε 18 νου ποὐοίπρ' ΠΟῪ ἀου]ο ἔου πη ἢᾶγθ Ὀ66η οἴθη οΔ]168 

ἰηίο Ὧ86 [0Γ ΘΌΡΒΟΙΙΟ γθάβοπϑ δπὰ ἐπγουρ ἢ {86 δἰγινίηρ δέου οἱγ- 

0] ορο8] Οἰθαῦμθθ8. [Ϊ|ῃ [Ὀγπ|8 ἴκ Ἐρθηΐό-8 ᾿οοοἰκοά᾽ Ῥροηΐέ-8 
ὉοΚίηρ (Β5Κι. μαϊέά-8 ρμαϊε-, αν. πεπτό-ς πέψι-ς, 1,αἱ. οοοίι-8 

εὐοἰϊδ ἴτοτι ᾿γμθοίο-δ "χιοοίίδ 88 112. 481 α), "δροζίό-8. 'ϑρὶοα᾽ 
(ϑΚν. βραξίά-8, Τιαἱ. 8ροοίιι-8), ἃ. φαπθγα ϑαίϊομ οὗ {16 80 ΟΠ Δ ΕΥ͂ 
δοοοηΐοα ἔογπι (00Κ ρΡ͵866 ἰπ (Π6 ϑγβίθπι οὗ γϑγθ] [Ὁυπ|8 ὈΘ]ΟΙ Πρ 

ἰο ὁπ6 ὉΠΙΪΥ, βίποθ ἤρᾳίό-8. ᾿βρζίό-8. οἴο. δὰ Ὀθοοπθ ΟὈΒΟυΓΘ 



8 313--814. 

᾿ς θΡΘΥΠΔΡ8. 5811} τθ- 

νοὶ]. ΟΥ̓ ἐῃ6 ἀοιυρίο 

68-) ϑτ. σθῃορα 868 

Θϑίο., ϑῖποθ ᾿εδέ ἴγομι 

Ρ.]ΑΥγ δαλέ (8 591); 

. 2-ι(ἰξ, Τῇ ἃ. οοπιδί- 

ΙΔ Ὁ] 65 οπάϊηρ ἴῃ ὁ, Μ᾽ 

᾿ ΒΟΟΘηΪΘΩ [ὉΓΠῚ Μ88 

σοϑι 9 ἐδηγῶ- ὍτγοΟΥ, 

οὐ ϑ,12- Ὀοϑίάο βγη» 

ἀἰὲλν. οὶ Ἐξιλ- Ὀοϑίὰθ 
-κλίν-αται). ΟὈΠΙραΓΟ 

ἰαἰεπμυ- ἀμ τ. ἀγ- 

διὰ ψι} ΒΡ. ὧ- 

γἴπι. ἢ. ἔμογ- ΠΉΜΙΓΟ5 

ἢ. Ἐμονἐ- τ -8.0 δά 

ι58. 189. 

1868 οὗ Π6 ΝΘΔΚ σγϑὰθ 

Ὡρ στιδᾶο, 188 γϑοοϊνϑὰ 
Ποιιθαί. ΑΘ ΠΙΔΥ ΓΘίοῦ 
Ῥ. 181 Π᾿. δηὰ Βυοπιοῦ 

υσηϑίθηοο ὑπαὶ ψνγὸ ΠΙΔΥ 

ΘΓ 8 ΒΟΘΟΠάδΕΥ δοοθηϊοὰ 
δ-Ββογῖθθ, 6. 5. μἷ- κ} 

. μίξει ιι-8, 8κτ. ρμνα-ἰἀ-8) 
ὑπο ορίδίϊνο Ββυ!ῆχ -ὃ- 

ἰο6. οἷ. 

5 ἰο δἀὰά Πογα ἰο {0 

ἴῃ 80 [ᾺΓ 88 ἴῃ {Π6 

ϑοραγαίθ ἰϑδηριδρθβ 

οα {μοῖρ ἸΙοπρ νοντοὶ 

Ι 84 ὈτΟΚΘΩ ὑΡ, οΟΓ 

16 τοϑί οὗ {πο δοϊδαί. 

ἃ ἴῃ ὃ 811. Οἰδιοῦδ 

ψ, ἀψαδ δΙ,τ᾿; [μδἱ. 
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υῦ Ὑοΐϊοθ᾽ 5Κν. υὔξ ᾿Βρθϑομ; α΄. δυς-μενής '60}} ἀϊδβροθοά᾽ ὅτ. 

ἐμγ-ηαηᾶβ ᾿δογποαϑί᾽; ρᾶτί. ροσῇ. δοί. αν. εἰδώς ἔγτοπι ᾿εἰδειξως 

ἀν. (68}.) οτα-οὗ, ΑἾδο οἱά ἱπμογίίθα ἔουπΒ Οὐ αὖ ΔΗΥ͂ ταΐθ 
ποάο] ]8ἃ οα οἰ ἱπηθγ θα ἐγρθθ ψογο ασ. φώρ κλωψ σκώψ, [μἱ. 

ἄρ; πιῇ 6860 ργὸ 88 ἀθῃποπιηϊπαίνοθ ὑπ Οὗ. γνϑῦῦβ κλωπάομαι 

τρωπάω πιυτάομαι Θἷο. 

Βοπι. Οὔβογυθ ἐπαί {πΠ6 ὃ οὗ ἴοὐΓΠΒ οὗ (Π6 ψϑαῖς ρογῖ. βίθῃ, 88 [,δ(.ὕ 

εξάϊπι8 οἵ, δδέμηι ἔγοπι τὶ. 866- ἰἱβι(᾿ αᾶνὸ ποϊπίηρ ἴθ 4ἀο πὶ (Π6 ὁ οὗ 
ἴμο βίτοηρ, στδάο. ὅ δύοΌδθ ἤθγθ ἔγοπι ὅ ΌὉΥ Ἰϑηριποηΐηρ, 884- ἔγομι 586-Ζα- 

ΞΞ οὔἷρ, Ῥδο-ϑ(ο) ας. βθθ 88 590. 591. 594 δηὰ ἔπῸ δοοϊάδθηοθθ. ΤῊΘ βΒδπὶθ 
τοὐυρ!οαἰοά τοοΐ- σι γα8 ΘΡΡΑΥΘΗΝΥ δὐ {Ππ6 Ὀδδὶβ οὗ πιδὴ ποπ-ρογίθοι 

γΉγθ4] [Ὀγ5 δηὰ πουη [ογπιδίϊοηβ ὙΠ|16}31 [ῸΓ ἴΠ6 πιοβὲ ρᾶγί ψόγὸ ἰοτιηοᾶ 
ἰδέ ἔγοια ἴδθ ρογίοοι, Τμὺ8 [{{Π|. 8δζαάνε δὔαξζίε Ο Βαϊ. βδόζάᾳ Ἱ ιν 
δι. εδ1-28 88 -ἄγε ἴο ροτῖ. 1.81. 58δ4-ἰηιμδ; Ατταθη. ηνὐΐ '᾿βθπβο᾽ αν. μήδομαι 
Ἱ ἀονίδο᾽ ΟΗΕΘ. »π"ἄχα 'ὰ τηθαβυγο ἴο ρογῖ, Οοίμ. ηηδίσμηηηι. ΟἿἿν. γὸ ηνατ-αν 
ἡπάϊοαν!᾽ ἔτοπι τέ. τηοᾶ- (6 τ. μέω αοίῃ. »"ἰα Τ,αϊ. πιοάμ-8 οἵο.); [,μ6[. ἐδσιῖα 
8. αἰδφίι Ἵ μαΐο 6 τοοῦ,, τέ. 8έοᾳ- ; οί. απάα-πδηι8 ῬῬΙϑαβαηί᾽, τί. 
πρηιτ; οἷο, ΗοΝ ἴαγ π6 αβϑυμηρίϊοη οὗ βιιοἢῃ ΟΥ̓ [ὉΓ πΠ6 δ βῃουϊὰ 
ἐσίθηά, 18 σοΡΘΙ Ιγ 8{}}} ἀουδέζι!. ΟὨ. {80 δυΐπον, Μοτρῃ. ὕ πὲ. ΙΥ̓͂ 414, 
Θεοῦ Ζὰς αφβοῃ. ἀ. Ρογί. 82 ἢ. 110 ἢ. 

Ὗο πανὸ ἔυγίθοῦ ἰὸ ἀϊδεηρτίθη δοοογαϊηρ ἰο 8 8017 τοηὶ. 2 ἐπ δ ἀπά ὕ 
ΠΡΟ ἤἴᾶτο αγίβθη ὈΥ οοπίτδοίίοη. ΕἸΒρϑοίδ! νυ ἴο ὉΘ πιϑηςοηθα ποΓα ἰδ {Π| 6 ὃ 
ἰὰ ἐπ ἔογτηϑ οὗὁ γοοῖβ Ὀορίπηίηρ τὶ ἃ σονϑὶ, 88 εἀ- θαι 68 ὍὍο᾽ οἷο. [ἢ 
ἴδ0 ροτί. βέοπι δά- ([μαἱ. δα-ἰρηα ΒΚν. ἀά-ἰπιά ο[0.) ὃ ἀτοβθ ὉΥ οοπέγβοξϊοπ οὗ 
[86 4 οὗ ἐπε τοοῦ ψ τ [Π6 6 οὔ ἐπ γοἀυρ!οαίίοη, ἴῃ ἐμ ἱπιροτῇ, βύθπι δ- (ΒΚ. 
ἄά-απι ὉΥ οοπἰταοίΐοη οὗ π6 6 οἵ ([μ6 γοοῦ πίτῃ ἔπ6 δυρπιοηὶ ὁ (8 114). ΕἼΘ 
[Π}5 ΠΟῪ οτἱρίπαίθα ἴ0 βοπιθ οχίθηϊ ἃ ΠΟῪ τοοί-ἴουπι ὅ4-, ἔγοπι τ ΠΟὮ ΘΔ Πλθ 
ἴΔι. ξ8- δ8-ιι-8, Τάϊῃ. ξά-ηιὶ δα -ἰ-8, Οοἴμ. ὠσ-δέα οἴο., δηᾶ Ὑ ποι 64116ἃ ἱπίο 
δοίην ὅτ. ἀδ-ωδ- ἡ δος [ἢ0 ἈπΠΑΙΟΡῪ οἵ (6 δυϊαυΐ ὅ-βογίθθι ΟἹ. δυῖμου 
ἴοο. οἷϊ., Οβιβοῦ᾽ ]οα. οἷν. 122 Εἰ} ὄ 148 δ΄. 

Οη πὸ οὗδονῦ παπᾶ ἰξ πηυδὶ γοιηδίη αυἱϊο ἀπάθοϊἀθα ἢ ἸΘῪ οἶον 
δηὰ ὅ ΤὈΥΤΤΒ ὝΘΓΘ ὈΓΟΡΟΡ δοϊδαὶ Ὑον6 18 οὗ ἐπθ ὅ-ϑοτίϑβ '. 6. ἩΒΘΙΒΘΥ 

ἀἰγοοῖὶγ ἱππουϊ θὰ ον ἱπίγοδυιοοα ὈΥ ΘηθοῦΥ. Βοβίἀθβ βρογβάϊο [ὈΓπιβ 88 

τ. ἧπαρ Αν. ψᾶκαν" (Ὀθδίἀθ 1,δ[. 7οσμν βκν. ψακί) Ἰἰνον᾽ πο ΒΚ. στα μὶ- 
ΥΟΙ6ΪΒ ΘΟΠῚΘ ΘΒΡΘΟΐΔΙΪΥ ἱἰηΐο οοπδίἀθγαίΐοη. [Ὁ ἰβ αυϊία οοποοίσϑο!θ ἐπα 
6. β. ἐο 8:-ογίβδίβ ἀ-δλαμί-βαηε (τὶ, δέομαι.) ἀ-ἀγκεδαηι ἔγοτα Ῥα-αἀγκεδαηι 

ὃ 209 (τὲ. ἀενῖ-) ἀ-)αϊ -ἔανι (οἰ. 4ε1-) ἀ-μᾶάγ-δαπι (τί, δ}}67.-) τϑρυθβθηῦ δὴ 

ἴηὰρ. βοτῖδὲ ἐογπιδέίοη στῆ ἰοαρ τοοί-γ ο6}; ορ. 14[. γχξ ἱξαῖ, Ο.Βυϊρ. 
πέδὰ γἐρ δαθ ἀπὰ οὔβοῦυο ἐμὲ ἰῃ Οὐ. ἔψευσα ἔτερψα ἔτεισα ἔκερπα ἴῃ ε 
οἵ ἔδο τοοὲ 801140]6 τὺ Βανθ Ῥθθῃ βῃογίθηθα ἔγοπι ὃ (8 611). Οὗ. ἐδ6 
δοοϊάθῃοθ. 
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δίγοηρ ρτδᾶὰθ 
κι “ππαπαπθσσασω 

᾿ορηΐρά 1. 2, 

δ ῦ, 

αλδ ἀαδῦ-. 

πάβ5, ΟΟΙΒυΐρ. 1. 85. αοξάᾳ 

δὲ ἰ. 6. Ταδ-αἀ τ (δὲ 544. 

ιϊ-ἰα-8 ἠϊ-ἰά-8, ἃ. 85. 800. 

"-8 ἴτοπι Ῥογταα-ἴπ-8 δ 109ἀ 

ἰανϑᾶά"). -- ϑίγιρ. 1. ἀλξι: 

αἀμά-πιαη- θα. ᾽βϑϑί, ρ]δθθ,, 
τί. σί-ίαν, ἰηῇ. 1108. ἀδε 

σ. 80Υ. αδ-οἰιδ. --- δέν. Ρ..2. 
3 

υἀρπιοηί, ΟΗΟ. ἐμοί ᾿ἀθ68᾽ 

᾿ς, ἃ. 8-: 5Κτ. 5-ἐγῖ “σοπδῃ ἢ 

Ὁ. 89- : [μαἱ. δα-ἔμ-5, ΟΓ. 

δ: : τ. ἵτ-ητμι ἤτμα, [μδῖ. 

“8 πδηκιηά, που ΟΗΟῸ. 

βϑᾶα (8 142), ργϑβϑ. {11}. 

(Βυΐὶρ. 5ὄτηιο ἱβαϑᾶ, βονηηρ,. 

μχα ἀν-ξ-ὥ-σθαι Ἑοἱὶῃ 5α΄-80. 

ἦ- : 1. ἰα55-8, οἴῃ. ἰαίδ 

ἰδά- : οὐἢ. ἰδία ᾿Ἰοί,. - 

Ε-τὸ-ς οἷο. δά ἰβδίκθη ({0 

γ]δίίοη ἴο εδὲ- ὅρα (Ἰπηρογ. 

Ἰο68 ἴο ρμαξ-“μ- 5Κν ρμαξ-ύ- 

Ἰ ποϑκ στδάθ ρῬῇ896 ἴῃ Ἃα- 

ἀχίηρ οὔ {μῸ τϑαυρ]ιοδίοὰ 

ζοττηδίϊου ἔου ὅσι-θ-μεν. 
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ἢ 315 --817. ΑὈϊαυ,. Τῆ6 εβουῖοβ δηῃα διβογίθα. 950 

ΟΥΠΟΡ οχϑιρ]68 οὗ {π18 δ ϊ]δυ - Βουθ8 'ῃ ΗΠ ΒΟ ΠΠΠη Ιἰο0. 

εἰξ, 11 

8, ἄ-8071608. 

8 8160 ΤΠ Βοῇοπιο 18: 

Ὕοδἷκ σταᾶάθ δίγοηρ, σταάθ 
μαπασαδιοδανον͵ σαν, “πἰπαιαπαααιινν ἀαππιπαππκακασας, 

ἃ. ππδοοθηίθα  Ὀ. ΒΘΟΟΠΟΔΥΥ δοοθη(θα 1. 2. 
0 9 ᾶ Ο. 

Βτο τί. ὁδᾶ- ᾿ρϑδῖκ᾽ : --- Ὑᾳ. Ὁ. ατ. φα-μὲν, 1,αἱ. γα-ίρον. 
-- ϑίγιρ. 1. Οτ. φᾶἄ-μὶ, Τιαῖ. βάστα ζα- δια (Αὐτηθη. δα-η λόγος" 

ἰοῖθ οὐ ἴο νῷ. Ὁ. ἢ). -- ϑίγι. 2. τ. φω-Ψνή. 

τοι τὶ. 8ἰἅ- ᾿δἰαπᾶ᾽ : -- Β. ἃ. 8:- - ΒΙκσ, σαῖς βέθπι οὗ 

186 ρατί. γοτί. δοὶ. ἐα-ϑἰιμ-οβ- (6. 6. ἴοπι. ἐαδ δ), βαυψᾶ-δῥδαν- 

{806 παγγῖοῦ) ὙΠῸ βίδπάβ οα {π6 ἰοῦ (οἵ ἔμθ ομαγίοίθοι ΑΥ. 

γαβαρ-δίαγ- 'δἰαπάϊηρ οα (Π6 τγαγεσματῖοῖ, δυΓΊοτ᾿ ἔγομη "-δἐ}. -ἰαν-. 

-- ξ. Ὁ. 8|9-: Ξ5Κτ, 8. 860. δοι. ἀ-8ἰ εἶα, ρατί. 8ι}ι1-ἰ4-8, 5{}:-ἰ|1-ἢ 

Ὁ ϑιαπαϊηρ᾽, α΄. στα-τύό-ς στά-σι-ς στα-τήρ, [ιδἰ. ϑία-ἔμ-8 5ἰα-ἰἰ, 

οι. δία 8 διθαᾶ, ρ]δοθ, 8. 8ἰα-ἰαὦῷὸ Ὃ ρΡ]αοθ᾽, ρ]. οἐῶ- ἰός 
Ἱοοπι᾽, Ο. Βα] ρ. 8έο-7ᾳ Ἱ βέαπά᾽, --- Βέγ. α. 1. 8ἰἄ- : Β|κν. δον. ἀ-δἰἠᾶ-»», 

δἰλά-αη- δἰ πα ρ-Ῥ] 66, βἰγοπρίμ᾽, ΟΥ. ἵτστη-μι ἔσστη-ν στή-μων, 

[μΔἱ. 9(ἅ-ηιοη δίαείον, Ο.Ἷν. -ατε 'δτι᾿ ἔἴγτοπι ᾿δέα-ἰῦ, Οοὐ, δέδια 

θαϑῖθ, βυθδίβποο᾽ σέ 8 ̓δίοοὶ, βϑαί᾽, 1.1}. ρα-βἰό-7. Ἱ ὈθΘοοΙηθ 
β0ΠΠο ἢἰπρ’ 8έο- πη ᾿ϑέαίαγο᾽, ΟΟ ΒΌ]ρ. 58έα-7ᾳ Ἱ δἰαπά᾽, --- δέν ρ. 2. 
ϑέδ- ὀΔῃποί 06 ΘΒέθ Ὁ] Βῃ6ἃ Ὑ]ῈῈ οθγίδι πὲΎ, ᾿ξ ΤΏΔΥ Ὁ6 γοργοβομηίθα 
ὑγ β5Κν. ρογί. 8. 8ρ. ἐα-διμαώ. 

ΘΚν. βασψδοδῥμαγ- : Οὐ. στα-τὴρ τε ἂν. μαμνρα- δ-ω- : δ[κῦ, 

Ραφ-ώ- (δ 818 ρ. 251). 

ΟΥΠΟΡ ΘΧϑπρ]ο8 οὔ ἐ(πἰ8 δΔΌΪαι τοῦθ ἴῃ ΗΠ ὈΒΟΒτηα πη 106. 
αἷἐ. 91 8 

4, ὄ-Β80Γ168. 

 817.- Το βοῃθηηθ ἰδ: 

οαΚ ργαάθ Βιίγοηρ ριδᾶὰθ 
πααπασσασσινασασσασσσσσπὐυνσ“οοΠ σὰ 

8. ἀπδοοθηίθα Ὁ. ΒΘΟΟΒΟΔΓΥ δοοθηίοά 

0 9 δ. 
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τ, ἀδυά- -ἰα- ἱποα-ρίνοη᾽ 
Ἐ 1. 9}. ργϑϑ. ἀα-ἀ-Ἰμἀς 

᾿Ξ 5, ἀκ-ἀ-, 2, γι). 

6 ἴτοιαι Τ᾿ ἀ- αἰ ἕο 8. γ]. 

βίοπ᾽ 8. 88. 801. ά-Ἅ-ἰα, 

» δό-σι-ς δο-τήρ ἔ-δο-το, 

Γ δοί. ὠᾶ-θι8. ---- ϑίτν. 

16. ὁ-μ Ἱ ρανθ ἐμ 

[μαἱ. ἐδ-ππτῖη α68, Ἰηΐ. 

ἘΓΠΤΕ 

αν. πο-τό-» πό-σι-ς πο- 
.] - Π] 

τ᾿, Οὐ. πώτμα πὲ-πιυ-χα, 

6. δα ἰαἶκθα {Π6 ρ]806 

δώ-φος. ὅθε ὃ 1096. 

ο ὅν. δο-τό-ς [μαἱ. 4α- 

[ο ὅκι. ραδ-ὦ- (δ 3818 

68 ἰῃ Ηὔβοππιαπη ἰοῦ. 

δίγοηρ ρταάθ 
“απαπαιαιιαπιν πππκαιπαιπαιναιας, παπαπσσασνο,, 

ιἐρὰ Ἰ. 2. 

ά ἅ. 

8. Ὁ- : ὅΚτ. ρμάνι-7)-Ῥαη- 

αἶδο α΄. ὅ- γεμοςς Ῥαΐδ 

952) -- ὙΥΡ. Ὁ. αὖ-: 

α)-γά-5 'φαϊοκ᾽ -Ξ [μαΐ. 

ιϑοῃ), ὅτ. ρϑβϑβ. αὐ-ϑά- 

- ς 5Κτ. γᾶν, ΑὙπΊΘΙ. 

"“.- ΟΟἿςοΙ. τη. αἴ-α. -- 

7γό-ς. [μαῖ. σηρδ-αρ-ῖ5. 

ΟΕ. ἃ. δλαᾳ- : ὅν. μοτί. 
, (806 ἔδα δοοϊάθηϑοϑ) οἷ 
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οὐἱσῖπα] ᾿δΠ6-ὅμαᾳ-. --- Ὗα. Ὁ. δῆαᾳ- : Β1κν. δῥαϊ-ἰἄ- 4. Ῥοτγίιομ, 

[οοδ᾽, ατ. φαγ-εῖν ἴο οα΄. --- Βίγι». 1. ὁμαᾳ- : ὅΚν. δ[ά)εαηι Ἵ 

ΑἸ]οῖ, δη]ογ (π᾿ οα86 ἐπὶ μαα ποΐ ἰδίζθῃ ἔθ ρΐδοθ οὗ "ὁμαγάριϊ, 

ἰ 80, ἰἪ μαᾶᾷ τπρ. Ὁ.) ὀλάσα-8 ᾿Αἰϑεσιθαΐον, σῖτον οὗ ὈΪθϑϑίηρβ, ΑΥ̓͂. 
ῥαγα- 'σοά᾽, ΟΟΒαϊρ. δοφᾷ ᾿'ποά᾽. --- βέγ». 2. δι[ᾶᾳ- : 5Κτ. ροτῇ. 

δα-δά7-α, δέᾷαρ-ά-8 'Βῆαγο, Ἰοί᾽. 

Ετοπὶ τί. ἰα- ὩῬοποιυτ : --- . ἃ. ἐθ- : ΒΚν. ραγὶ. ἐδ-[ἀ-8, 

τί εἶδ - ϑδουι βοϊηρ δὲ {ῃ9 τϑραϊαν {ἰπηθ᾽, --- δέχ. 1. 2α8-- :- ΒΚα, ψά)- 
ἄηιϊ, αν. ἄζοιιαι ἄγος; θτθ ἀοιθ 688. α͵8ο, πούνι πϑίαπάϊηρ (89 

8 ΠῆχᾺ] δοσοηϊιαίίοη, ϑ5[κν. γα)-ῆά-8 α΄. ἀγ-νό-ς (βίποθ ψγὸ βῃου]ά 

ΤΠ ὀχροοῦ 1ῇἢ- 88 γᾷ. Ὁ.). -- Βδίγιρ. 2. 264ῷ- - ὅῖκν, αὐϊ-να)7ά-8 
Ῥοπουτίησ ΘΧΟΘΟαἰρΊγ᾽ οαπϑαί. ψα)άψαηιϊ. 

Ετοι γί. ἀαμ- υσγη : -- ὟὟα. ἃ. ἀμ- (ἀμ-): ὅ1ὺ. αἀπ-ηδ-ἶ 

Ὅατηβ, Ραΐθ ἰο στοῦ, --- ρ. Ὁ. ἀδ- ἀνμ- : Βικν. ἀ-ηά-8 ᾿θατηί, 

ἰοτίαγοα᾽, α΄. δύ(.)-η ἵνοθ, ραϊῃ᾽ --- ϑίγιρ. 1. ἀαμ-- : 8ὅΚνι. ἀαῦτ-α-8 

Ἑτγο- Ὀγαπᾶ᾽, αν. δαίω (ἔτοπι ᾿δαν-ω) Ἱ ᾿ρῖε ἀρ δάος ᾿ᾶγ6- Ὀταπά, 

ἰογο᾽, --- ϑέγι. 2. ἀἄμ- : δικν, ἀἀυ-ά-8 ᾿θγο- Ὀταπά᾽, τ. μονῇ. δέ- 
δητε, δά ξ-ιο-ν δήιο-ν (πῦρ). 

Ετοπι τί. αἰάΐ- 'θατη᾽ : --- δ. ἃ. ἰα}.- : ΒΚν. ρατί. ἸΔ4α,ά-8 'κὶπά - 

ἰοά, ρατο᾽ ἐε-"»ά-8 'Ὥτο-ποοά᾽, α΄. ἐθ-αρό-ς Β6ΥΘΏΘ, Ρατθ᾽. --- 
Ὗ. Ὁ. τάξ- : 85Κκε. ταβεγ-ψα- ᾿θοϊοηρίηρ ἕο {Π6 ΒΘΓΘΠ6 β|κγ᾽, 1,6. 

ΡΙ. 14-[Ὧ8 8011. ποοίδ ὍΠ6 οἶθϑαῦγ πὶριιίθ, ΟΗΕ. ζέεαἱ Ῥαυτο, οἰθατ᾽. 

-- Βίτιρ. 1. αἱα}.- : ΒΚε. δάϊαδ- το ποοᾶ᾿, αν. αἴθω Ἱ Κιπάϊο᾽, 
[μΑἱ. αοϑέμ8 αοϑία8, ΟΟἾν. αθοα το᾽, ΟΗΟ. οὐξ τοραβ, ἰρηῖθ. 

ΘΚν, ἰπβίγ. 86. ἴδϑηι παβο ποιὰ. ἀὰ. ἔθη. π"ἄ8- ἃ Αρϑ8. "08- 
ἄγνίε ([ποβίγ}]8) ΟΗΟ. παβα 1,αἰ. πᾶγ-ὅ8 Τ (ἢ. πόβ8-ἴ-8 οἴο., ῥγουθ8 

ἴπ6 οχἰβίθμοθ οὗ δῃ πάρ. ποι ποπὶ. 80. ᾿ηἀ8(.8) 800. 8ρ. "πάβ8-ηι 

(θέτο. 2), ρθη. 88. "πα8-ό8 -όβ (γᾷ. Ὁ.) ᾿'ποβθ᾽. 

ΟΥμοῦ δχδπρίοϑ ἰπ Η Βοβιηαπη 1οο. οἷν. 114 
Ἀπ πη ἰβία Κα Ὁ]6 ρᾶγ8}16}18π| οχὶϑίβ τ ἢ ὑΠπ|6 6-8ογῖθθ. ΟΌΒΟΘΥΥΘ 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ 4180 {π6 ἴοτπιβ οὗ {86 ποπιῖη8]ὶ βυ  ῆχοβ -ὅ- : -α- τξξ 

-ο- : τὸς, 6. δ. 806. 8ρ. "εὐμᾶ-ηι (ΒΚν. ἀξυάηι, Τιαἰ. ὀημαη!) : γοο. 
᾿εἔμα (ΒΚυ. ἄπιδα, Θτ. νύμφα, ΟΟ Βαϊ. ἔοη0) τες 800. 85. Ῥοζμο-ηι 
(Βκν. ἀέσα-"ι, Τιαξ. ὀημο-η1) : γοο. "οΐμο (1 αἰιογηθ, αν. ἵππε). 

10 88}}} οὗ οουγθθ τϑπιδὶπθ αἰιθϑίϊο πα ὉΪ]0, ΠΟῪ (86 0 18 ἴο ὉθΘ 

οΧρ αἰ πο ὙΠ οἢ ἰὙΘα ΘΒ ΠΥ οὐουβ ἴῃ {8 Δοϊαδαί- ΒΟ 08, ὁ. ῥ. 
Βτντυρπιδηη, ΕΠοπιοηῖ. 11 



: | ἤ 

“«-»“Ὁ μαπανι,»». «παρπα --.-. » πι -.- «Ὁ φο’«ὑφρδ"“- ἐ ᾽ 

ΜΝ .. - πα δινυδνο, 

- --το ρ ὩΣ πλ ..- --;͵σπτπἰΌῦὸ.- Ἴ, που( ἂρ: 

ιν ὴ .- 
; ὲ 

ΡΣ πα ἀος τοῦ σὰ ΙΝ μεῖον γείοπρα [Ὁ [86 

λα ῳεκλλαή φτὐρ-οηπδοπεσες σα ἴὰ ΓΟ ΠΥ ρ]Ἰά68, 
"ἢ ἀχριήτα, Ὑλὰ τραπίσυα ὧσεβ βοὲ ἐβκο ρἶδοθ 
" ΡΠ αοἰοτοθοῖα, δαὲ δοίποοθυ ἃ ϑβουπὰ δπὰ ἃ 
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πποιηθηὺ ΟὗἨ ΔΌΒθπηο6 οὗ βουπᾶ: [1ὑ 1Β οὗἩ ΒΘΟΟΠΑΔΓΤΥ ἱπιρογίδποθ ἐπδί 

6 πιρᾶΐδθ 8.6 πηοϑυ Ργοπουποθὰ ἱνοϊοοα. 16 ψὸ τγοβαγὰ 

ἰδηρῃαρο 88 ἃ βϑηδίϊο ργοάυοί, {Π6 τῃηοτηθηΐ οὗἨ {Π6 δῦβθποθ οὗ 

Β0!ηὦ ἰβ ἐῃ6 πιϑέθυϊδὶ] ραγί ἰἱῃ Θχρίοβίνοβ ΜῈ160}) ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΩΒ 

ἰο ἔπ6 πιοίθυβ οὗ [86 οὐ ο᾽θιηθηὲβ οὗ ἰδηριαρο. Βαΐ ἰὸ οδῃ 

οὗ ΘοαΓΒ6 ΟὨΪΥ ὉΘ ποαγὰ ὈΥ Οὐδογυϊηρ' {Π6 ἱπιρ]οϑῖνο ἀπ ΘΧΡ]ΟΘΙΥΘ 

εἰϊὰο6, δπὰ ἔποθθ δ οὔ ραΐαπιοιιπὲ ἱπιρογίδποθ ἴῸΡ ἔῃ Θοηι- 

ΓΟ μθηβῖοπ οἵ Ἰαηρααρο 88 8Π δϑοοιιϑίϊο ῬΠθποιηθποη. Αἰ 4]]} 

ογθηΐβ {06 Π8ΠῚ6Β δβίορ-βοιι πὰ ἃπα Θχρ]οδίνθ-δοιπα ΟἾΪΥ ἱπηρ6Γ- 

[οοἱγ Ἰπαϊοαίθ {Π6 παίυγ οὗ ἔπθ80 θἰθιηθηίβ οὗ ᾿ἰδησιαρθ. Οὐ. 

Ε]οάδϑέγδτη ΒΘ ΖΖ πο υρο 8 Βοὶίν. ΥΠ1|Ι 1 Η.}). 

8 821. ο οομπβίἀθν 86 ἰιἰϑίουυ οὗ {πὸ [πᾶρ. ΘΧρ] δῖ θ8 

ἴτοπι ἔσγο Ῥοϊπίβ οὐ ΥἹϑοῦγ, ἴῃ 88 πιο 88 ἯῸ 881 ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ. {Π6 

ηθϑέϊοπϑ: Πα 88 Ὀδθη ΠῚ ἔαίθ 88 γορδγὰβ ἔπϑὶῦ 1860 οὗ 

ἃγἰου] δέϊοη πα Μηδὲ 88 τοραγαβ {861} ὈΥ τὰ οὗ νου δὐϊοηῦ 

Λοοογαΐηρ ἴο {ῃ60 ῬΪαοθ οὗ δνγίϊουϊαίίοη γγ͵ὸ πᾶν ἴο 

ἀἰδηρυ 8 [ΟᾺΓ οἶαβθθ8 οὗ [παρ ΘΧΡ]ΟΒΙΥΘΒ: 

1. μ8014]8, ΠιοῦΘ δοουγαίθυ ὈΪΠ4Ό141] οὐ Δ 010-14 014] (- 

80.148) : δίορΡ ὑοίσγθοη (86 ὉΡΡΘΓ πᾶ Ἰονγοι Ἰἰρ; 

2, Ὠοηΐα]8β (ἐσβου 8) : βέορ ὑπγουρῇ δνιϊου αὐ οη οΥἨ (ἢ6 

ἴογθ ρατέ οὗ {Π6 ἰοπρὶιθ δρϑὶπϑὺ {16 ἵπΠῸ Ὶ ΜᾺ]}} οὗ {πΠ6 ὉρΡΡοὺ ἐθϑίῃ 

ΟἹ ἀρδίηϑί (πρὶν βοοίκοίβ: 

8. Ῥα]δίδ]β (ζ-βοιη 48): βίορ ἐβγουρῇ ατγιϊου]αίϊοπ οὐἨ ἐδθ 
τη] 44]6 ρατὲ οὗ ἐῃθ ὕδοὸκ οὗ (86 ἰοπρίθ δραῖϊπϑί ἐμθ θ86κ ρατὲ οἵ 

6 ματα ρα]αΐθ, ὁΡ. 840 {πὸ ἁ ἴῃ Επρ] δῇ ἀία: 

4, Ὑ ε]ατϑ (4-8οι 148): βίορ ὑπγοιρῇ δι ου]δίϊοι οἵ ἔῃ. ἰπα 

Ρατὲ οὗ {πὸ Ὀδοὶς οὗ ἐ6 ἰοπρὶὶθ δραϊπβὺ {μ6 βοΐξ. ραϊαίθ (νυ η) 

ΡΑ] δἰ πὰ ἢ), ΟΡ. 840 ἐπ αὶ 'ἰη Μοὰ. ΗΘ. ἐεηδί. 

Βοπι. 1. ϑόομιθ 086 {π0 θυ ζυϊέαγ]8 ἱπβιθαὰ οὗ υϑἷδγβ. Ἧ͵ο δυοϊὰ 
[815 παι Ὀὕθοδυδο ἰΐ ἰ8Β δρί ἰὸ ΚΧΙΥ6 γΥἱβθ ἴο 8 ὀοηδιδβίου οὗ ἐἔπ18 οἶδββ οἵ 
ΠΟ βοπδπίβ 1} [ῃ6 μδ]6.8418 (8), βῖποθ ἐῆθ8θ δύο [ἰἰχοϑυσὶδθ οὔζϑοη οδἹ]Ἱοά 

ξαξξαταῖβ. Μδην 0811] οἶδββδβοβ 2 δπὰ 8 ἊὋἼὸ ἱἵνχὸ χυίζέυγαὶ βουὶθβ᾽ οὐὗὁἩ {ἢ} 
Ἱπάρ». ῥυίπινθ Ἰδηριδρθ. 

Βθπι. 2. ἴῃ συιπηρ πὸ παρ. ῥγΐπὶ. ἔυΥΏΒ Ἧ0Ο ΘΙΏΡΙΟΥ ἃ, ἀἦ, σ, ἢ 

ΟἾΪ πθη 1 ἰοᾶτθ ἰδ ππάροϊἀοα ψηοίμον (Π6 Θχρ]οβίνο πδα 8 ραϊδίαὶ Οὐ 
τοῖν δυιἰου]δίΐοη, 6. β΄. τὶ, ἀποΐαἣ- ὃ 428. 

1) 06 ΠΟΥ͂ 8190 βίϑυοβ Ῥμοποί. ὃ 88 {ἢ 
11: 

ᾧ 
ἂς -- 

- 

πιὰ 
- τῦδ ᾽ν 

ΝΕ οἀρτον ΠῚ ΒΕ 
τα Ἄναι δὰ χὡ μτ ἃ 

-- 
"πω" 

τον --Ν ᾿ ᾿ ᾿ - δα το Νὰ χ ̓ ς ἀν, 

“οὐ πὰ ὩΣαι κι νι λτ τ κτρεβ ἐν 

“τ ΨῬΎΝΝ ΤΥ ΨΑΝ 

πιιρι αὶ 
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ΤΏθ86 ρῥτῖη]. [πᾶρ΄. βϑουπάβ οἴξοῃ Ἰοῦδ {μοῖὶν οἷά ρ]αθθ οὐ 81- 

(οι ] αἰ ΐοη ἴῃ ὑΠ6 ἀθυθὶορπιθηΐ οὗ (μ6 βοραγαίθ ἰδηρυδρθθ. ΤῊ6 

ΒΡΏΘΙΘ οὗ δυιου]δίϊοη, ἰπίο ψ Ϊο {86 βουπᾶ ᾿γ88 ἐγ ηβίουτϑθα, γγὰ8 

ΟἸΥΠΟΣ οη6 ὙΠΊΟΝ δὰ ἸΟῪ ἴτοπὶ οὗ ο]4 Ὀθθὴ δίκοη ἃρ σἱ 

{π6 φγοάαοίϊοπ οὗ οχρ]οβίνθβ, 6. 6. 1.80. φιηφμα ΟΟἾν. οεδὶς ᾿Άγο᾽ 

ἔν. πάρ. ἔροϑῳθ (ἰτδηβιϊοη οὗ ρ- ἴἰο ἃ Ὑθ]δν, 806 88 830. 889), 

ΟΥ ΜΒ 8 ΠΟΥ͂ 0η06. ΤῸ {680 ΠΘῪ ΡΪ]8068 οὗ ατγίουϊαίοη ὈοΙοπρ: 

η6 ἸΔ Ὀϊο-ἀδη 841 ροβιἐοη: δγίουϊδέϊοη οὗ (16 ἰονοῦ ]ρ 

δραϊηϑὺ {πΠ6 ὌΡΡΟΓ ἰδοίμ, 6. ρ. ΟΗΟ. Ἰδδὶο- ἀθπίαὶ κα ἔγοτα Ὁ114 014] 

7 ἴτομπι [πᾶρ. » (δ 842): 

(6 ἱπίοτἀθηΐα!: ἔπ οᾶρο οὗ {Ππ0 ἐοῃριθ ϑίορβ ᾧἃρ (δθ 

ἤββυγθ δούνθοι {Π6 Ὸὺᾧ]΄ὀῸ τον 8 οὗ ἐθϑίῃ, 6. ρ. ΟὟ. βρίγαπε θ (Ρ) 

ἔγουῃ [πάρ. αὖ (δ8 865. 495): 

(ἢ6 ΟΘΥΘΌΓΔ] οὐ οδϑοιπιῖηδαὶ: (π6 ἐἱρ οὗ {π6 ἰοηρὰθ ἴ8 

ἰυτποαὰ ὉΡ δηὰ ἀγάπῃ ὈδΔ0ῖς δηα δυο] ]αΐθθ ἀραϊηϑί (Π6 ΒΡ θϑὲ 

Ρατὶ οὗ ἐΐθ ἀοπῃθ οἵ ἰΐ6 ρα]αίθ, 6. ρ. ὅΚν. ἐὶ ἃ ἀ ἔτοταῃι πάρ. ἐ 

ἃ αὐ (88 852. 88. 858). 

Β 6πι. 8. βοπιθ πον ἀϊβιϊηοιϊοη8, ὁ. ζ. Ὀοίνθοη ροβίάθηϊδὶ! δηὰ βυργϑ- 

ἀοηΐδὶ βουπὰβ (βίονοτβ Ῥμοποῖ. ὃ ὅ4 64), ποοὰ ποὲ Ὦθ οοπβί θὰ ἢθγα. 

8 822. Ἀοοογάϊηρ ἰο ἐπ ἔογπι οὗ δγ(ἰου]δίϊοη γχὸ πιυϑί 

᾿Κονῖθο αἰδεϊριθη ΓΟ 685868. 

Εἰγϑὲ οὗ 411 οοπῆθϑ ἱπέο οοπδίἀθγαίϊοη (π6 αἰ ἔθγθποθ Ὑ ΒΊΟΣ 

608}19 ἴον ἐμ αἰνιϑοη ἱπὲο ἐθηθ8 δηᾶ πιράϊδθ. [8 ομαγδοίογίϑεϊο 

[οδέατο ἰϑ 6 στϑδίθν οὐ 1688 ἐθῃβίου ἰὼ Ὑπίοι (86 ραᾶτίϑ οὗ ἐμ 

τηουϊῆ ἀτὸ ρὰὲ ἰὼ ἐδθ ἔογιμδίϊοη οὗ Θχρ]οδῖνθϑ, 6. ρ΄. ἃ ΠΊΟΓΘ 

Θηθγροίϊο οἱοδίηρ δηὰ ορθηϊηρ οὗ ἐπ 11ρ8 ἰδκοθ ρἷδοθ σι » 

ἴδ αἰϊ ὃ. Ἡόθποο ἐδ παῖὴθθ ἔογιϊβ δῃα Ἰθηΐβ το δἷ80 υϑοὰ 

ἰηϑέθαὰ οὗ ἔθη δ δηὰ τηθάϊδ. 

ΤῊΘ τιϑάϊδθ τὺ δ6 ργοδυσοα ψἱ ἢ οὐ πἰέβουὲ ντοῖοο (8 16). 
Ιὰ ἐδθ ρῥγὶπι. πὰρ. ρογϊοὰ ἐμοῦ ποῦ ῬΓΟΌΘΔΟΙΥ τοϊοθα ἐμγοῦρμους 

δηὰ τουιαϊηθαὰ 80 δἰπιοϑὲ θυ σΥ μθγο, ὙΓΠΘΓΘ (ΠΟΥ αἰὰ ποὲ 9888 

ἰαΐο ἰοτίθϑ. 

Το [πὰὰσ. ἔθπυθθ δηὰ τηοάϊδθ ποτ φῬγοπουπορᾶ δοὶμβ 

δὰ απἸἰοὰὶ αϑρὶταϊοη. Τῆδ ἀβριγαιίϊοη ἰς ἱπαϊοαΐοά ὈΥῚ ρἰδοῖηρ 

ΔῺ ἃ αἴτου ἐΐο γοϑροοῦτο ϑουπὰ: ἐδ, δά οἷα. 

᾿ 



ἢ 322, ΕχΧρ]οβῖνθα. ΕΌΥ οὗ δγιουϊδιΐοη. 

Ιὰ ἐἰο [πᾶρ΄. ρυϊμϊεἶνο ρουϊοα {6 }6 βοοοχς 

1, υπϑδϑρὶταίοα ἔθ π|.69, 6. β΄. ἔ; 

2, υπδϑρινδίθα νοϊοθα πη64]186, 6. βῥ. 

8. Δϑρίγαίθα ὑθῃη868, 6. 9. ἐλ; 

4, δϑρίγαίθα νοϊοθά τη604186, 6. δι. αἢ. 

ἴῃ ἐπ ἀθνϑὶοριηιθηίθ οὗ ΐθ βθραγαΐθ ἴδῃ 

οὗ δυουϊαίοη βυδογοὰ πιπηθγοῦβ οἤδηρ68, ἰοὸ 

800 ἀ-Βῃ{{Ππρ' ἢΔ8 ὈΘΘη ρσίγθῃ. ΤΉ 686 ΟΠ ΠΡ68 

ἱπ 8π0ἢῇ ἃ ΤῊΔΏΠΟΡ ὑμδί (6 γϑϑυὶὺ οἵ (μ6 ο 

Δοίμοῦ οὗ {Π6 ἴογπιβ οὗ νι] ]δέοπ ὈΘΙΟΠΡῚ 

ὙΠΟ. Δα Ὀθοὴ δαπάρθα ἀονγῃ ἔγοπι ἐμ6 [πᾶρ. 

6, δ. [πᾶρ. αἢ Ὀδοατηθ ὦ ἴῃ ᾿γϑηΐδη, δ] υ1ο δης 

δά ἰῇ ἰῃὰ ατροῖκ (δδ 481. 4958. 524. 542. ὃ 

γΑΥΟυ8 βϑἰαροθ οὗ [6 βαραγαίθ ἀθυθίορπιθηΐε 

ἢ Οὗ ΚΙπᾶβ οὗ ϑουπᾶβ ἴῃ (6 μ͵8466 οὗ 

ϑῖγ68, ΥἹΖ. : 

αἰ τοσαίδθ ἱ. 6. Θχρ]οδῖίσοθ τὰ ἃ [0110 

ϑρ᾽γδηΐ, 6. δ. Ασ. ς ἔτοπι ἱπᾶρ. ἢ (88 409.. 

(1. 6, 56). οὗ (ἰ, 6. ἔχ) ἔγοιῃ [πᾶρ. ὁ, ἃ, ἢ ᾳφ (! 

δρίταπίβ ((Ἰοδ γ 68), 6. 5. Οδγιηδηΐο 

(δ ὅ21 4); 

ὦ ἰ. 6. γοΐοϑοϊϑϑθ σόνοὶ (8 16), 6. σ. Ης 

ἧ, ᾳ (β 529); 
ΘΟΠΒΟΠδη 8] ΥΟ 618, 6. Ρ,. ΑΥΠΊΘη. -ι 

(δὲ 860. 488), ΜΟγιαγ. 80 εἶ, τες 1ν. 8θοὐιὲ δορί 

Ιοπβ γον} 618 88 ΓΟΡΓΟΒΟΠἑΔΕΥ 68 οὗ ΟΥ̓ ΡΠ 

οχρίοϑῖνθ, 6. 5. Οὔκ. ὅπ “οἰνά᾽ ἥοπι (Ὁ. Βεοϑί.) ὁ 

Πη888]8 6. 9. [μΑἱ. γ»ῖ. ἴτοιι [πᾶρ. ρη (δ ὃ 

ἸΙαὰ 48, 6. δ. μαί. ὦ ἔγοιῃ ἀ (δ 869). 

ΤῈο πάρ. ϑοιμπα 4͵80 οὗὔθῃ θῃ ΓΟ] Υ ἀ188} 

Κεϊῆο (8 889). 

ΤΑΒΕΪΥ ἰδ πῆδὺ ὉΘ ροϊπέθα ουῪῤλΛ᾿ίμαὶ [Π6 ΟΣ 
δὰ ὈΘοομ6 ἃ βουπα οὗ δποίμου Κίηᾶ, ποΐ ΧΆΓΕ 

ΔΠ ΘΧΡ]οβῖνθ ἰδίου, 6. 9. [πᾶρ. “γμαᾶλγό- ὉὙσί 

θοοᾶπιο [,4ἱ. γμόγο-, ἐ.6 οοτηδίπαίίοη -ἀἢ7- ΠΑΥῚΠ 

86 βίαρϑϑ -ἰ7γ-, -ῬΓ-) -Ὁ.-, -τὖγ (8 δ09).. ὦ] 



269 Ρείπι. πάρ. 6184] οχρίοβῖνθβ. 8 322 ---8324, 

βοιηθίζηθβ ὑπαὶ ἐμ ῥγῖπὶ. [πᾶρ. ἴογπὶ 8δ8ηἃ ρ͵δοθ οὗ δγιϊουϊαίϊοη 

ΘΓ τοϑοῃοὰ δραίη, 6. α. ἰῃὰ ΟΗΕΌ. Μαίον “αι μου, στ ποϑθ ἐ τὸ- 

Ὀτγϑϑοηίβ [πᾶρ. ὁ (Β5Κν. ρά αν. πατήρ οἴ6.), ψΒΙΟΒ πδα ὈΘΟΟΠΙΟ ἔ 

Δέο μαυΐηρ ρΡδϑ8θα ὑπγουρἢ (Π6 γαγίοιβ ϑίδροθ ῥ, ἃ, ἀ (δ 528 ἢ). 

[6 βυϑίθιῃ οὗ ἐμ6 πὰρ. Θχρ]οβῖνθθ γγ88 δοοου Ἰ ΠΡῚῪ 

ῬΊδοοθθ οὗ δεὶϊου δι οη 

ἸπρΌΟ- ΒΔ] δ(418 

ἸΔὈϊ4] ἀθϑηίαὶ Ῥδϊδίαδὶ) ΥΘ]ΔΓ 

» ΐ ᾿ 4 
ὃ ἃ 9 

»} ἐλ .54 ηἢ 

ΙΡ» δ} ἀκ δὴ 4} 

ΘΟΠΒΙΔΘΡ ἴΠ0 Πἰϑύουυ οὗ ἔμο8θ Θχρ]οϑῖνθ βουμαϑ8 

18; ἢτβὶ οὗ 411] σι ὑπο ὶν ρ]δοθθ οὗ δου 8010. 

ἰγοαὺὶ [20 ἐθῃιθβ δϑρίγαίβο ὑμπι] βϑοίΐου 2, (Β., 

ΤΏΘΒ0 ΒΟ ΠΒ 8601 ἰὼ ἴδΥθ ὈΘΘῚ ΟΟΠΙΡΑΓΔΕΥΘΙΥ 

πη. πὰρ. ρογϊοά δηὰ ργϑβοηΐ πὸ βρθοὶδὶ ρθϑου]- 

Ἶγ ῬΙδοθ οὗ δὐϊουϊαύοη 886 ὁοιηραγθὰ ὙΠ ἰμ6 

8. 

ΟΒΙΥΕΒ ΑΟΟΘΟΒΌΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕῚΒ ΡΙΨΑΟΘΕ ΟΕ 

ἈΒΤΙΟΙΑΤΙΟΝ. 

1. 1μδ0ϊ184] οχρ]οβῖνθβ. 

Τηάρ.. ῥυϊπιιθνο ρῥογὶοά. 

Θηα 18 ». “ρο-ἰέγ- αἰ μοτ᾽ : 5Κκν. ρίἑάγ. Ασὐτηθη. μα ὲν 
. Ῥαίογ ΟΟἾτ. αἰδὲνρ αοἰμ. ἑαάαγ. ἔργο 'ἴἴοτο, ὃὉθ- 

α- ατ. πρὸ 1,μαὶ. ρ»γδὰ ρμγὸ ΟΟἾἿν. γο Τλιῃ. ργα- 

ΕΔ. 8:.6}- (166ρ᾽ : ΞΚν. βδυνάριἐἱ Ια ρβ βοώρνα-8 

Ασπῖθῃ. μη (θη. ἔποψ) ἱ8]6θρ᾽ (- ἔγοτῃ 8μ-, 866 



8 8324---3Ξ3.26. Ῥεΐμι. [πᾶρ. 4014] ὀοχρὶοι 

δ 162), Θν. ὕπνο-ς 8166}, [,δὲ. δΟΡΟΥ 800 

(8 339 γθ.), Αρϑ. 8ιροία ἴο 81]6θρ᾽ Ο.] 

ϑᾶρμα-8 ᾿'άγϑϑαιη Ο.Β0]ρ. 8ὥραϊξἑ “ἴο 816 6Ρ᾽ 
οἴΘΘΡ, ΟΥΔῪ} : δΚν. βάγραηιϊ αν, ἕρπω 1,αἱ 
βκν, 9ράξ- ᾿ΒΡΥ, ταϊοβπιδη᾽, [,8ἰ. οὔη-δριοὶ 

0 ΒΡΥ͂᾽. 
ϑυ[χ8] οἱθιηθπίβ τ 9 8661 οί 

ρῖ. πάρ. ροτοᾶ, ἢ γο τηβὲ ποὲ 

8868 ὙΠΘΥΘ ἴἐ ἰδ Ὁ8Ό8}}}7 τοραγάθα 88. Ὗς 
βἰδαρ-ἀψαηιΐ Ἵ οαιβο ἰο βέαηᾷ, ογϑοί᾽ ΟΕ 
ϑἰαὖ οἰα ν᾽, ἔσο ἐπ6 τοοὲ ϑ8ίἄ-. 

8 825.Ὀ Μοάϊα ὁ. ΤἼϊ8 βουμα οοοῖ 

[πάρ. ῥσΐπι. ρογοα ὑπ8ῃ ΔΗΥ οὗ [Π6 οὐδε 

ΡῬοῦμαρ8 ᾿δὲδ- ᾿ἀγ κ᾽ : ὅ1κν. ρέδαηι Ο.Ἶτ. ἐ 
ἢ 889) [,α«ἱ. διἱδ ἽἹ ἀγίηῖκ᾽, ΡΟΒΘΙΌΙΥ ἃ 
τοδί ἰο {86 τγοοὺ ρῦ- Ὑ1ΠῈ (ἢ 8816 : 

ΟἶθαΡ ({ὉΓ δὴ πποογίδῖπ ΟΠ ΘΟ ΓΘ 860 ( 

48). Εϊ. ἰᾶδ-: 51. γάμιϑαίξ ἰάμιδαϊξδ 8 

ἀοτι,, [,αὐ. ἰαδίίμγ. Ἐϊ. δαγ- δαῖ- (ορ. ὃ 

ῥαϊδαϊα- Καγηιῖ Ἵ Ββιατητηθτ᾽, ατ. βάρβαρο- 

"-δά-, ἀπδοοοηίθα γος ρτδαθ ἴογπὶ (0 1 

2): δΚν. ὠρα-δά-ά- 'ὰ ϑίατωρίηρ, ὑγϑιηρ] ηρ᾽ 
{8 ἔεϑέϊνα]᾽ (ορ. πεδὰ Ὃῃ ἴοοὐ, ποχί δέθγυδι 
θΘ πᾶ, αἴἴον, πὶ 8). Ἐοοὐ-ἔοτι ἀλθμδ-: ( 

μεράώμηρμθ) Ογταν. ἀτοη ᾿ἀθορ᾽ (ρτῖπι. Κα 

ἀΐμρ8 'δοορ' ΜΗ. ἐζριρζοϊ . Ῥοοὶ;, 1 ἢ 
ἀιμπδιιγῦβϑ ὰ Βο]6 ἴῃ ἴδ6 ρτουπά Ἀ]]οὰ τ 
ἀ68]6᾽ ΟΙΒυ]ρ. ἀδδνι 4416, ταυϊηθ᾽ ; Ὀϑϑὶ 
ἀγίαη ἴο ἀἰγο᾽ ΟΗΟ. ἐοδαΐ (ἃ ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ 

ΟΠ (8 221 ῥ. 188 ἢ. ἃ 469, 1). Ογ. 

840. 848. 846, 

ὃ βρϑηβ ποὺ ἰὼ οχἰβί 'π βυ ἢ χϑ] 6]6: 

8 826. Μοάϊΐδα 48ρΡ. ὅλ. Ῥῤλόγο Ἱ 
ἅμ! Ατιηθη. δογος αν. φέρω Ἰμαὶ. ἔογῦ ( 

ΟΙΒυϊρ. δόγᾳ "ὑηγ- ἔδῆγμ- 'θγ6. ὉΤῸΟ, 
αν. ὀφρῦ-ς Μιὰν. σοι. ἀιυ. δγπαά ΟΗ( 



2θ4 Ιηρ΄. 4014] Θχρ]οβῖνθθ ἰπ Ασύβδη. 8. 826 --8328. 

ΟΙΒυὶρ. δγδυ-ἴ. “πόδἢο8 ἢ. ᾿οἸου, δέπιοθρμοτθ᾽ : 8,εν. ηάδῥαϑ ΟΥ. 

νέφος Τλ}. ἀοδο8-}-8 (ἢ ὑποχρ]αϊπθα ὦ- ἔον »-} ΟἿ Βυϊρ. μπούο, 

ΟΡ. δἷδο αγ. νεφέλη 1,αἱ. ποδια ΟἾν. μδὶ (ἔν. Ἐηοδὶο-) ΟΗΌ. 

ποδμῖ ᾿οἰουᾷ, ἔορ. Ῥἔδοργιδ]ιο-8 : 81. 2ἀηιδ]α-8 τοοίμ᾽, α΄. γόμφος 

Ἰοοίμ᾽, ΟΗΟ. ομαρεδ 'οοσαθ᾽, Πῖἢ. ζανεδα ᾿ταοαϊμ᾽ ΟΟΒυΪρ. σᾳρῶ 
Ἑοοί". 

ΒΕΓ Ηχ οὗ που βίθιῃβ “ὅπμο- : ὅκν. υγδα-δ)ιά-ὃ γδα- 

λα-φο-ς ἱδἰαρ᾽ ἔρι-φο-ς 'θυοῖκ᾽, -ὁ.- ἴῃ ο886 80 ΧΘΒ: 
ὑμιὲξ, οἴο., Αὐπιθῃ. ἱηβύν. 86. -ὃ ᾿πβίγ. Ὁ]. -ὁΐ, ΟΥ. 

, ἐϊ-δὲ π-δτ8, ΟΟἾν. ἀαί. γ]. -ὃ, ΟΟΒυ]ρ. ἐθ-δὲ 'Ὀϊ. 

Ατγϑῃ. 

ἄρ. ». ϑκν. ργοιάηιξ ΑΥ. ρον ϑάηι Ἵ δὶς ΟὈ Ῥϑι. 

ιγϑᾶ : Τ1,δἱ. ροϑοῦ ἴτοιῃη Ἐρογ(ς)-βδεῦ (8 269), ΟΗῸ. 

. τὸς »γεΐ- (ργΐ-). 8. πάρα! Αν. παρᾶ ΟΡρ15. 
ἰ, σγδῃάομ!]ά᾽ : αν. Ρ]. νέποδες ὨΙ]άγοη (νι ὁ 

ΒΡ {Π6 ΔΗΔΙΟΡΎ οὗἁ πόϑες {πγουρὴ {Π}6 ΓΘΒΘΙ ὈΪ4ΠῸ0 

, Ἐνεπως ἴο πώς Ἴοοί), 1,4. πορῦβ8, Μιά-Ἰν. πἷὰ 

ἰου δ βοη, ΟΗΟ. μοίὸ θροῦν, τοϊαἰϊοπ᾽, δΚγ. 

ΡΥ : [μαὐ. ατ.-8}6.. 
; οὗ οΥρδμῃ ΓΔ 18 ὉΠΟΪΘΑΡ ἰῃ ϑΚν, δέδιῖυ- δίνας 

αν ρᾶτί. ὀῥι γἰά-) : αν. πεύω ἴτοπι ᾿(σ)πρῦ-(ω 

1,4. δρμῦ, ἀοἰλ. 8ροίσα, Τὰϊῃ. 8ριάκε- 7. 

Ρ Ὀθόϑιηθ Κ᾽ Ὀθέογθ Θομϑοηδηΐβ, ἀπἃ γγὰ8 ῬγΟΌΔΟΪ 

ἰδ] ο-ἀφηΐδὶ, 6. Ρ. ἂν. ΟἿἹΡουβ. 2γα- ---- ϑκν. ργα- 

18, 1. 

ἂρ. ὃ. ὅ8ὅκν. διζοζκᾶγα-β [6 τοδυῖπρ οὗ ἃ Ἰἰοη: 

ἰπρ᾽, 1μαἱ. δείπα 'ὰ ογτοοϊκοα Ποτη᾿ οὐ Ῥπιιηροί᾽, 
[ο Ὀ6]]ον. ὅν. ϑαδαν- ᾿πθοίατ᾽ : ΟΗΘ. 8α} ΑΆ8. 

58.- ᾺΒ ῬΟΓΠΔΡΘ ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΙΎ [ὉΓΠ Οὗ 86}- ἴῃ 

}9, 1). 8. μρα-δα-ά- 'ὰ Βίαπιρίηρ, ἐγδπιρ  ἰηρ᾽, 

οοὔ᾽, 8600 ὃ 8285. ὕρομ Ῥαδε-δῥϊαβ, ἀδὲ. 80]. φὶ]. 

) Γοϑϑ αὐ. αἕοψῦ; οὐ ὅΚν. ααδὲψάβ ααδ[ιέδ᾽ 868 

82. 

τὰ. ΑΥ. ὃ ἴῃ ἐδθ οοπιδὶ παίϊοη δά ΞΞ- δὲ εἰ, δ 5κν. ἀγδάλά- 
γ, ἀον“ιοα- τὰ. 'ὰ ὑνεῖδι, Ρ]Α 1 ((ογ τιν ἔσο ὃ 8696 ὃ 478), 



ἢ 328--381. Ιηὰρ΄. 4014] Θχρ]οϑῖνοθ ἱπ Αὐγϑὰ δπά Αὐπιθηῖδ 

ἔτοπι τί. “6γὃ})-. Τῇ ᾿δ8 ποὺ Ὀθθὴ ἀοίογῃΐίηθά ΠΟ {Π18 600 

ῥτοπουποοάὰ ἴῃ πο πὰρ. ῥτίπι. ρογὶοά, 8660 ἃ 552. 

Βθπι. 2. Το ὦ ἴῃ Υοά. αὐδ[ίξ, ἰπβιγ. Ὁ]. ἔγοιι αρ- 

86-δγἀδλβ, ἰηδίτ. Ρ]. ἔγοπι 8α-ϑΐῇμ-) ΔΡΡΟ]]δίίοη οὐὗὁἨ ἔθη ἀϊγ! 

οἴθτηρβ ἀοαἀϊοαίοα ἴο ἔπ θπι, οαπμποῖ ΡΒ ΟΠ ΟΆΠΥ δ Υο ἐβ θη 

ἴξ νᾶϑ ῬΡΥΟΌΔΌΪΥ οδυβοά ὈΥ͂ {0 Δηδίορυ οὗ πάαδηϊίβ ἴγοπι ἢ 
παρί- ᾿λοδοοπάδη ) 8.0.6 Οβίῃοβ Ζυγ αοβοι. ἀ. Ῥογί. 600 ἢ 

8 829. [πᾶρ΄. δ. δ8ι|κν. δμάνυ-αἰλ Αν. δαραϊξ 

ΟΡοιβ. 8. 885. οοπ)]. δασαϊξἑψ, ϑΚν. ὁδᾶ-"ἷ- Αν. δᾷ 

ὑμ-ιδς, 'ϑασίῃ᾽ : ασ. φύ-σι-ς 'παίαγο᾽, [μ4[. ἥμαιη ἐγ 

᾿χἰδϑίθποο᾽, ΟΗΟῸ. δα “ἴο ἄν 611, Ὀα1]4᾽, Τὰ. δώ 

Ἴο Ὁ6᾽, τὲ. δῆομ-. 8.Κν. δηγάία ΑΥν. δγαία ΟΟῬουβ. γι 

ἀγῃ. ὀλδαὶν (88 268. 860) αν. φρᾶτωρ 1,αἰ. γγαϊον" 
Ἃοὐἢ. ὀγῦβαγ Τάϊι. δγοίον-ὁἰ}-8 (ἀθυιη.) Ο.Βα]ρ. ὅγε 
δκν, αὐλέ Αν. αἰεὶ (ἄρ. αἰδηὴ ΟΟΡογβ. αδὲψ ἈΠ, 

ὀΐ ΟΗὉ. ὁξ γ᾽. 8. ρ]. ροτῖ. 5Κι. δαδ[γ-γ Αν. δα! 

᾿ὑλε-ὀϊ,»-, ἔγοτῃ τί. δ.ιθν- “Ὅθανγ, οδγυγ᾽, 

ΑΥ̓ΠΘη 8}. 

δ 3880. πάρ. ». [π|{Π4}}} πηοϑέὶγ ἢ- Ὀθίοτθ " 

ἅνθ᾽ : ΒΚγν. ρμάῆοα Ον. πύνεε Τλϊῃ. ρομζὶ. Βοῤὲ ᾿ς 

βάγα-8 ἵλοτα ἀἰβέαπέ, οα {μ6 οὐδοῦ βἰ4θ᾽, αν. πέρᾶν 

846, ΟΙν, ἐγό αἰ ον ον, αοίῃ. μαΐγγα ᾿αἰδέαπι, 

᾿ Β ὁπι. ΕῸΡ {(Π|8 δ Ὑ0 Βοπιοίϊπιο8 ἤηὰ ψ, 6. 5. ψαμγαῦν 
ϑἰθρ-ἰαἰ οτ᾽, ἰο ατ. πάτρω; 'χποῖο᾽; ψέ-ϑιι “ΑΓ Ὀοβίάθ ᾿ἑη9 
δῆ Ζίβοιγ. ἀ. ἀθυΐδοι. ποσῷ. θΘ09858. ΧΧΧΥ͂ 660, Ατπι. 

ΤῊῈο Ῥοηῃθίΐο στϑ]δέϊοη ἰθ ποὺ οἷϑασ. ὙΜΉΝ 1088 οὗ ἦ-, Οἱἢ 
θτ, πόδ.ες. 

ἐν δ πα, 4]8ο᾽ : ὅν. ἀρὶ ᾿αἰ8ο᾽, αν. ἔπι Ὁμ, ἰο᾽. 

δκν, ϑαρίά ατ. ἑπτά Τιαΐ. βορίοηι Ο.1ν. 86ο)ιὲ η- ] 

ΒΘΥΘΏ, 

θρϑιι Ἵ οοοϊκ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἰο ατοοὶς ἕψω. οἱ 
σπουδή᾽, ἰο σπουδή (ΗΠ θΒοΒιπᾶπα Ζέβομν. 4. ἃ. πὶ. 668. 

δ 3981. Ιπάρ. ὃ. Ηρθγθ ὈΘ]οπρ8 ρουμδρ8 ὅν δῃι 

ὅν, βύὰ-ς βύξα (βῦζα Ὁ) Ἄογπ-οΥ]}", 1,4, δδδ; Ῥγοθδ Ὁ ]ν 

ῬΟΘΙ͂Ο ἔουτηδύϊοι : ἴῃ ἰπ18 οα86 ὁ ψουἹὰ ποὺ ἴᾶῦθ ὈΘ 

8 1θη18 πκ (86 οἶμον [πᾶρ. τηϑᾶϊδθ (δ 484). 



2606 Ιπάᾳ. Δ 014] οχρίοδῖνθθ ἰῃ ατοϑὶς, 8 332 -- 385, 

8 882. ΤΙηᾶρ΄. δῆ. δα-η (6. δαμὲ) ᾿λόγο-ς᾽ : ατ. φη-μὶ Ἱ 

ΒΑΥ φω-νή ὙοΙοΘ᾽, [μ8ἱ.  α-ἰοογ ζἄτιπα. αλδοι 'ϑοῦγοθ, βρυίηρ' 
ΤΟ δῶν -, φρέαρ Ὅ6]], ἐουπίαϊη᾽, αγόὲ Ἱ ἀτγδηϊο᾽ αγὸ 'ὰ ἀτιηκίηρ- 

νφέω Ἱ εἰρ᾽, [μ4{. ϑογδοῦ, ΤΑΙ. βγοδὲὼ Ἱ 81ρ᾽, τί. 8γοδ]-:; 

- 82πηαὰ [1 α΄. 80γὃ- ἴνοπι [παρ΄ 5700 8- (δ 291. 295). 

Ρυτθ᾽ : 5Κι. ἐνδἧ-γά-8 ᾿Ὀτιρας, ϑπιαν᾽, ορῇ, "διδλ-γό-ξ 

-α-ΌὍΟΥ" 6. Ρ. ἰμ8-α-ΌΟΥ ᾿οἸθατ᾽ : ΟἿ. λευχο-φόρο-ς. Ἰηδέγ. 
) Ρ]. τιαγάο-Ὁ (ἔγοπι τπαγὰ ᾿π8}} Ὀθϑιᾷθ ἀϑέον-ὖ 

πὶ Οἰπε8έγ' 'δαυρμίον), ορ. 8 820. 

Οτοοκ. 

Ιπᾶρ. ». πέττο-μαι Ἵ θγ᾽ δον. ἐ-πτι-ό-μην : 8Κτ. 

᾿8οῖ. ἀραρία-ηι, Ταἱ. μοίδ, Ο.Βτοῖ. οἰμ ΟΟἾν. ὅπ (δ 618) 

. γάαγα “δαῖμον, πλέ()ςω Ἱ1ϑσιπ᾽ : 5Κτγ. ρίάναίϊξ 

16ῃ. μαπα-ηὶ Ἵ τ 88}, [,8ἱ. ρίμέξ, ΟΟΙν. ἐμαΐ, ᾿χαϊοι, 
πα Ποιιιρόπ ἴο τΥἷῆϑθ, σψδϑῆ᾽, 1. ρϑάμ)ζιε ἽἹ τἱὶπβο' 

Ρᾳ Ἱ 541}. ὑπεὶο ὑπὲρ ᾿ογοτ : Β[κσ. μράγὲ 'ΑὈογυθ᾽, [μ8{. 

ἢ. μΐανρ νοῦ, τέρπτω Ἱ τοίγοδβῃ, ἀδιρμθ : 8Κτ. 
Ιβ8αἰϊαίθ, ϑ8αἰἰϊϑέγ᾽, ΠΏ. ἑαγρὰ ἃ ἐγ νηρ᾽ ῬΙΊ88. 

8 οὗὁἨ υ8θ΄. 

16 τε ἰη ΤΊ] θββα] δ δηὰ Οτοίδη, ὁ. 5. ΤΉ β8. “ετστί- 

. «Τεπτίνης; ἀττᾶς ἵτοτῃ ἀπτὰς; ορ. ΤΉ 88. ᾿“τθόνειτος 

ος, Οτοὲ. ἔγρατται --Ξ Αἰξ. γέγραπται, ἴο γράφω Ἱ πτϊϊο᾽. 

Ιπᾶρ. ὃ. βαβάζω Ἱ οἰιαιϊίοτ᾽ βαμβαίψω Ἱ Βέδιιπιοτ' 

Ἱ οδαίϊίου στὰ ἰδθ ἐδοί" : [.8ὲ. δαδιῖι-8 ᾿Ὁμδἰίογοσ᾽, 

αδδεὶπ ρμαρρεῖν. δδέω Ἱ Ὀγοαῖς πιηᾶ τϑργοβοιΐβ 

ΜΘΔΚ ρταὰθ ἔοττη ἰο ρμεξά- : ϑίονυθῃ. ροχζαξίξ “ο Ὀγθακ 
. Ῥεϊδάα “Ὀυϊίοοκ᾽, 1,Δὲ. ρξαδ ἴτοτι ἤρεζαῦ (8 594), 
: 5ταὰθ ἔοσπι ἰοὸ ρεά- ὃ 328. Οὐ. 88 825. 828. 881. 

Ιπὰρ. δὰ. φαγεῖν ἴο θεαὶ : ὅκν. ὁδλάγαιεξ Ἵ α]]οῖ, 

τε Ῥοτγίοι, ἰοοά᾽ δλάφα- 8 πατοῦν ουἱ᾽ αν. δαγα- 

ς δοσᾷ 'ποά᾿, τὶ. δλαᾳ-. ὀμφαλο-ς νοὶ" : δΚκν. νάῤκὲ-ᾧ 

ἴα-νε ῬῬυϊταίο ραγίϑ᾽, [,δὲ. μνοδὸ μηνδείτοι- 5, ΟΟἾτ. ἡμενι- 
ἀπ (ἢ 525). ΟΗΟ. ναδα ᾿'πἢθϑὶ -ἤδυθ᾽ παδοίο 'πδυθὶ᾽» 

ΙΡ» 
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Ρπιβθ. παδί-8 Ὥδγοὶ, ὙΠ66]-πᾶνθ᾽ Γιοὐί. παδὰ 'πανο]. ὀρφανό-ς 
ὉΓΡΙΔΗ : ΑΥηθη. ογὺ Ὁγρμδη᾽, [,4ἰ. ογδιι-8, ΟΟἿν. ογῦθ 'πογθ- 

ἀϊία8᾽, αοὐ. αγὸὲ ἹΠΠον δ ποθ᾽. 

ΤῈ Κ. ὙΒΙΟἢ ἀγοβθ ἔγτοπὶ Ῥεῖ. τοῖς ρῇ (φ) (8 495), τγᾶϑ 

ἢγοξ οὗ 411 ὈΠ414]. ϑβ΄'ποο {π6 Ἰοίίυ φῳ ψὰθ ϑῃπιρ]ογοα ἴἰο Γθ- 

ργοβοηὺ {86 κ' 16} μδὰ ἀγίβοα ἴγοπι ῥὶ (θ) ἰῃ Βοωοί. δὰ Εἰρίτοί., 

[ΞΞ μὴ βθϑπιϑ ἤβσθ 4180 ἰοὸ μᾶνθ Ὀθθῃ ἰδ ]ο-ἀϑηΐαὶ (869 106. οἰ(.)" 

ΤΠ 4116. 

8 886. Ἰπᾶρ΄. ». 1,αἰ. ρᾶχ ραηπσῦ, Ὁταῦν. ρα86 ἱῬαοθ᾽, Οβο. 
Ρδδκὰ}] 'Ρϑουϊυθ᾽ : 5Κν. ρμάξα-8 δἰτίπρ, οογά᾽, Θ΄. πηγνῦμε Ἵ 

λείου, ΜΗΘ. ομοσο [Ἰοϊα  Θοίμ. μάμαη “ἴο βοὶσθ᾽, τί. ραΐ- ρᾶῇ-. 
[μΑ[. ορ8, ὕπαῦγν. οδαΐμε Ὃροταῖο, ἔδοϊίο, Οβο. ἅρβϑῃπᾶπ, Ὁρ6- 
τἈηάδτη, ἴδοϊαπάδτηη᾽ : ΒΚν. όραδ- ἄρα8- ἢ. 'ποτῖκ, το]ρίουβ ἀβϑά᾽, 

ΟΗΘ. κοδα ᾿βοϊγάαγ᾽ μοῦο ᾿ου]γαίοῦ οἵ ἔμ Ἰαπᾶ᾽, [,4ὲ. ορ- ἴῃ 
ορ-ἱἱποῦ οδίοπα ἔγοτα Ῥορδβ-ίοπάδ, οὗ, Ὁτμῦν. οϑέοηαιι ᾿οϑἰθπάϊίο, 

Δ] θοἰο᾽, Οβο. ὧρ οἰβύ ἃ ἱαρυὰ ἰά᾿ : αν. ἔπι, ΒΚν, ἀρὶ, Ἱπάρ. δὐ- 

ἰδῃξ 6:0. Τιαὲ. σαρὸγ σαργα, ὕτλῦγ. οαδνὶηον ρθη. Ὁδρυτὶηΐ : 

ὅτ. χάπρο-ς “θοατ᾽, Ο.166]. λα 'θυοῖ᾽, 
Ιμαἱ. φμζηηιο, Ὁταῦγ, ΡῈ πὴ Ρ 6 Υ1848 Οδβο. ρα Ρ 6 γ188 Ῥαυϊπίῖ- 

᾿ἰδο᾽, Οϑο. Πῖὼομπτιες ᾿Θαϊποίϊαδ᾽, ρεΐπι. 1ἐ]. “λμονοΐσιθ, ΓΌΟΝ. ΑΓΟΒΘ 

ἴτοπι ἔροιο (ΞΚν. ράβοα οἷ6.) ὈΥ δδβδι πι]δέϊομ. 1,8ὲ. οοφι ἔτοτῃ 

γμοφμ (δ 1712, 8. 431 α), ρορτηια 18 ῬΡΟΘΔΌΪΥ Ὀοστονθά ἔγοπι Οβο. 
(ραγο 1μαΐ. ἔογτιῃ οοφμῖηα), ρτῖῃ. 1. ᾿ζμοίμσ ἔτοπι Ἐροίιιδ (85 κτν. 

μάοραηη,, ατ. πέσσω). Οη ἐπ6 Τπηῦτ.-ϑδπιπ. } ἔγοτῃ ἀφ ορ. ὃ 481 α. 

ΤῊΘ 8. Τ1ΔΡ 8581] δύο οὐὨἨ ἱπ|ε8] » οχίϑίβ 4180 ἴπ Κοέϊο 'π [ἢ 

8816 {χὺ σογάβ (8 889), Οογτηδηΐο μᾶ8 1 Ῥουθδρ8 8180 ἴῃ ἐδ 

ΠΌΠΙΘΓΆ] ἤρο (δ 444 α). Τΐβ Ομδηρθ 18 ῬοΟβϑῚ ΟΪΥ οἱάθν ἐμᾶπ (86 
ϑοραγαίθ βίου οὗἨ ἰῃθ86 ἰδηριδρθβ. 

Ῥείχη. 104]. ρέ Ὀθοδιηθ Αἱ ἴῃ Ὁπμῦγ.- βϑιηπ., 88 ζὲ Ὀθοδιηθ χέ 

(8. 5602); ὕππον. δέ ἔγοπι ἡ. Οδβο. 8ογ ἐζέαϑ 9]. ᾿βογρίαο᾽ Τιθν. 
δΟγἸ 0 Ὁ]. δουρί 8ογολίο ᾿ϑοτὶρέυτη, ΟΡ. Οβιδβοηῦ Ζὰν Ο΄6β0}. 
ἃ, Ῥεγῖ. 188. 

8 887. πὰρ. ὁ. Τιαί, ἰαδγῖοιι-8 : Θοίῃ. βἰἑμραη “ἴο 8110. 
[μΑἱ. ἰαπιδδ : ΟἨΘ. ἰαβαη (ἴο Ἰοκ᾽ ρῥγοί. ἱμοῦ; τί. ἴαδ- πουϊ]ά 
6 ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΙῪ ἔογπι (0 ἰαρ- (ἢ 469, 7), 1 ἯἯΘ ΙΠΔΥῪ ΔΒ811ΠῚ0 
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ο]ά » ἴον αν. λάπεω Αὐπηθη. ἰαΐόηι Ἷ Ἰ1οἰκ, Γαΐ. ἐαδέίιοηηι ῬΤΟΟΔΌΪΥ ἰο 
Ακμ58. ἐρρα τὰ. ΟΗΟ. ἐοζ8 τὰ. Ἰϊρ᾽; ΚΊυρθ δχρίαϊμβ ἐμ αἰ" ΛΌΠΟΟ 

ἴῃ {80 τοοί-ΥΟὟ6 1] ὈΥ δββυπληρ ἰμαὶ ἰαδίμηη ΔΙΌ80 Ὁγ Ἡἰοδέμη 

ἱβτουρ ἢ δβδοοϊδίϊοη τι ἰαηιδῦ. Ορ. 88 825, 828. 881. 884. 846. 

8 8388.( [πάρ΄. δῆ. 1ιαἰ. ῥογῦ, Ὁταῦτ. ξεγαν δγαΐαν᾽, Μαγτις, 

 ογεὶ “ἴοτοὶ : Βικν. ὁδλάγανηϊ Ἱ Ὀθατ. [,ἱ. Πὅ8, ϑαῦϊη. 1 Ἴμϑανι 

80]. ᾿ΕἸΟΓΑ}1", Οβο. ΕΒ] αυ8ε. ἀαί. ᾿ΕἸοταθ᾽ : Οὐἷκ. διαί, “Ὀ]οοπὶ 

Θοίῃ. δίιδηια τὰ. 'θονγον. [,6ἱ. ἐΐ-ὃξ 81-ὃ, Τππθγν. ἐθ- ο ΟΝ 

Οϑ6. ἐ(1)- ἴθ ᾿ἰἱ 81.- ἔθ. (101 : ορ. 5Κτε. ἐζ-δῆψ-.αηε ΌΪ, ΟΟΒυὶς 

ἰθ-δὲὅ “ἰὈϊ. [Ι,αἱ. αἰδιι-8, Ὁπιῦν. δ] ἔπ ̓ «α]θ4᾽, Οβο. Α]Ἰδξαξογπαπ 
᾿ΑἸΙ αἰδεποσαμ) : αυ. ἀλφό-ς ᾿νΒϊῦ6 Ἰοργοθγ. [μ8ἱ, απιδ-ϊξμ-8, Οβς 
διηἶγ-ϑὲ διδίαπέ (ἴοΥΣ ὕ{πΠ|0Υ. αὐηδΡ- 860 8 209) : ατ. ἀμῷ 

6.411. ανιδὶ- ᾿οἰγοιι πη), 
Βοπι. Ηον [8 [,Αἱ. δαγδα, ἴον ὙΠΟ τὸ Βμου]ὰ οχροοὲ ἤγαγδα (0Η6 

δαγὶ ΟΟΒυΪα. δγαάα), ἰο Ὀ6 οχρ]δίηϑα Α]} {πὸ δἰξοπιρίθὰ Θχριδηδίϊοῃβ ποσὶ 

[0 υ8, ΔΓΘ πηθδὲϊδίδοϊουγ. 

ἈΑοοογάϊηρ ἐο βϑϑιππδηη (Αὐθθργ. ἃ. Τιαἱ. 294 .) [μΑἱ.} 

88, ὋΡ ἰο ἐμθ τηϊὰ 16 οὗἨ {μ6 ἱπηρογίαὶ ρογϊοά, Ὃ Βυ τὰ ϑουμπὰ 
ΒΊΟΝ τρις θαυ! 061} Ὀ6 ἀρβουὶ θά 88 8)ὴ ἰπίθγάθηξαὶ ἀοῦβ 

Βρίγδηῦ πὰ Ὀ1|4014] ᾿ποῦθᾶ80 οὗἨ ΠΑΥΓΟΥΡ, 88. ἃ ὉΠ4014] βρ᾽γϑῃί 

Μ ἢ ἀογβο- δά ϑηΐα] ἰπόγθαθθ οὗ παυτονηρ᾽, ὑπο Καὶ Ὀθοδιηθ ἰ6Ὀ]0᾽ 

ἀοηία!. [{ βθθῃ8 ἰο [ΟἸΪΟΥ ἔγομη {86 21 ἴῃ ατεῦῦν- ἰμαὶ γ᾽ τϑι 

ὈΠΑ14] ἴῃ Οβοδῃ. 

ΟἹὰ [τ1 8}. 

 839θ.0 Ιπᾶρ΄. Ρ-. ΑΡΡΔΥΘΏΪΥ πόονθογο τοί μθὰ 88 ᾿ ὶὶ 

[οἱ εί6, 
Ιι νγαθ ἀτορρϑᾶ :π|014}}}7 ἴῃ ἐΠπ6 ρῥγῖπι. Κο]ύ. ροσὶοά. Οἷτ 

ὄὅμ Ο,Βτεοί. οἐη ᾿διγά᾽, τί. ροί- γ᾽, 866 8 888. ΟΟἾν. ἐΐ ωυοὶι 

τ} 014΄᾽, σομραν. ἰα ΜΙ Ογμν. ἐοὶ : ϑ1κν. ρμροῷ ὁοτηραν. ποθ 

ρ'ἄψαϑ, ατ. πολύ-ς πλείων, 1μαἱ. ρἰ8, αοὐμ. ἤιε ᾿Ἰμα] πὶ ΘΟ ρϑγ 

(),[60], Ποῖγε Ἠβοὶγὶ. ΟΟἿν. ἰᾶν ΟΟγιαν. ἰαμ Οὐοτη. ἴον ἴδε" 'ῬΑΥΘ 

ιηθη ̓  : Αρ8. ΜΡ Ὃου8θ ἤοοτ᾽ ΜΉΘ. οἶμον ᾿οουῃβοθὶά, ρστουπά 
αἰ ἐν “αι μοτ᾽ : σα. πατήρ. Ο.1ν. ογὸ Ῥίρ᾽ : αὐ. πόρκο-ς 1. ροΥοι» 
ΘΠ(6. μαγὰὶ γαγαλ Ἰλίμ. ραῦ8ζα-8. Ῥιρ. Οὐγιν. γὴξ ονά' 
(14}}, ἴῃ Αἀμσιβίο- γι : Αν. ροδι-ὃ οτά᾽, 1,4. ρογέι-5χγ) ΟΗΕ 

ἤμ"ὶ (88. 296. 298). 
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Ἰηίθυνόοα!ο » ἀϊβαρροασοά δὐ (86 βᾶπιθ ροῦϊοαᾶ. ΜΙ ἵν. 

ἶ (ρθη. πέαϊ) ᾿δἰϑέθυ Β βου, Μιὰ. γν. μόν ποῖ (Ὁ]. πονοόνηί 

"γοὶπ) ὍγΟΙ ΒΟΥ Β ΟΥ βἰβίϑυ Β βοπ᾿ : 5ὅΚτ. πάραϊ Τα. πορῦβ (ὃ 821). 

0 ἶν, ἐξ (Ὁ]. ἐξὶ) “ποῦ ἔγοπηθη Ἠξο(ρ)θηΐ- (οΡ. ὃ 212) : ὅκνυ. ἑάραϊϊ 

ὙΔΓΠΊΒ, ὈΌΓΠΒ᾽, [,αἐ. ἑοροῦ, ΟΟΒυ]ρ. ἐορίἐ ἴο σαρην, 

«οἱ- ῬΥΟΔΌΪΥ Ὀθοδῖηθ 7---οἶἕ ΔΙΓΘδάΥ ἴῃ ρῥγὶπι. οὶ. (οῃ. 
[ον Οογδῃ πίοϊέ, ἱμολέ τε ΟΗΘ. μέ, ᾿ἢ δὰ ἔμυ8 [6}} ἰο- 

ροέμον πῖτ Ιπᾶρ΄. ζέ δπὰ σέ (88 486. 517) : ΟΟἾτ. -οὐέ-) Βεϊίαπη. 
ἢν. ΟΟν. δοοδὲ Μιὰ Ογτην. 86  ἐἦ ΟοΥπ. βοψίϊ Βτοί, 8οὶζ ᾿ϑουθῃη : 

βκι. ϑαρίά, Τιαἰ. 8θρέορε οἷο. ΟἿἿν. πϑομδέ Οὐογη. μοὶέ ᾿'μϑρέϊβ᾽ : 
δκν, Ὑοά. μαρέΐ-ὃ ᾿ἀδυρ ον, ρσταπαἀαυρίον, ατ. ἀνεψιό-ς ᾿θγδί 

ΘΟΙΒ π᾿ (ἔγοτλ Ῥάνεπτιο-ς, ὃ 489), [,αἱ. πορίὐ-8, ΟΗΟ. πὴέ ᾿'πορέϊδ, 

ργνσηα᾽, Ο.Βυ]ρ. ποίγῦ ΘΡΒΘΝ, ὀουδίη᾽ ἔγοτη ἤμερί7ὲ (ξ 540). 
Βο. ΗΟΝ νῶβ -»η- ἰτοαϊϑά ἢ Οὐκ. διιαη ΟὙπιν. ἀμ: ᾿86θρ᾽, ὙΒΙΘΝ 

πηἀουδίρα!]Υ Ὀθ]οπρ ἰο Κ5Κγ. δυάρηα-8 οἷο. (800 8 824), ροϊπὲ ἰο Ἐδῦηο-, 
Εἶθ Ἰαϊέου ΤΠΔΥῪ ἤδΥθ διίβθῃ ἔγοπι ἔδορηο- ἱπγουσ ἔπ6 ἱπίογιηθάϊαϊο δία 68 

ἘΟΓη0- ἐδοῆπο- (ΟΡ. 8 518), Ὀυΐ "8ορηο0- ΤΙΔῪ τορτοβοηΐ [πάρ. δομρηο- (60. 
ΟΙν. δομα δοηη '801686᾽ ΟΥὝτων. δον ᾿ϑῖθῃμι, θαδθ᾽ ἔγομι δόμη1ο-8, Τιαἱ. Κωηπαᾶμ-8, 
8 580. Τῇο ἰδίου οὶ ΤΌΣ ΠΙΒ ΠΟΎΘΥΘΙ ταὶ 8180 ΠΥ 8ΥΪ80} ἔγοπι "80}η0- 

[πγοῦσῆ [πὸ ἱπίθττηθάϊαίο βία ροβ ἤϑοῦμο- ἤΒΟΉΟ. 

Ῥγη. Κοὶι. Ἐμοί ο Ἄνϑ᾽ ΞξξΞ ἱπᾶρ. Ἐρθθᾳο, Ἐκμοῖ- ᾿δοοῖκ᾽ τ 
πάρ. ἤρέᾳφ-. ΟἾν. εσὶς (8 212) Ο(Ογιν. ρὲμιρ Οογη. ρψηῖρ Βτοί. 

ρέῃ) ἄνϑ. Μιὰ. Ογπιγ. ρορεῦψθ8 Ῥίβίγὶχ᾽, Οὐ Οοσῃ. ρεδθγ ἱῬἰϑέοτ᾽ 

Ῥοροὶ Ῥιδέτ πυπλ, 8.66 ὃ 8860. 
8 840. πάρ. ὃ -Ξ ρει. ον. ὁ. ΟὔἿν. ὀδαΐγι. "Ὀἰθο᾽, Οοτη. 

ἐὐα ῇ ̓Οϊθατ᾿ ἔγτοπι ἔοδανη : 5κκυ. ρέδαηιὶ (8 825). -ηι»ν- ἴγοιῃ -δη- 

ἴῃ ΟΙν. “ιιοαἀοηιαὶη ᾿ἄθαρ᾽, 860 88 820. 520. 

8 3841. Τηᾶρ, ὦ -ξξ ῥεῖ. Κοὶέ, ὁ. ΟΟἿν. δγΐ ρθη. δυο 

Ἱπουηξαίη᾽, Ο411. ὀγέσί- (ὰ Βρίσὶαπὶ, Αγο-δγίσίμηη. οἷο.) : 5Κν. 
ὑγῃ-ἀπί- στοαί, Βἰσμ᾿, Αὐπιθη. δα»γ7γ ᾿ἰρῃ᾽, τοοῦ ἔοσῃ δῆχγϑἢ- 
(83 288. 291). ΟΟἿτ. δέιε απ’, ΝΜΟγπιν. ὄψάα  'δτο᾽, ΗΚθ 1,8{. 
ὕῦ [18 οἷο. ἔτοτῃα πάρ. ἐὀλμεσ, τὶ, δδομ- (88. 110. 1158). ΟΙ-. 

σοη!-δοῖπῳ ΟΠ ηρτ : ΞΚν. ργα-δλαιοσά-8 Ὅτοαϊκον, Ὀγυΐϊθογ, Οτ.Ψ 
δγαϊσίηι ᾿ροᾶο᾽ ΟΘΔο]16 ὀγαΐσἠ- ἴο ρσὶνϑ ἃ ογβδοκ)ηρ βουπηᾶ, ἰο Ὀαυγϑέ, 

Θχρίοαθ᾽ : [.8ὲ. ἤγασοῦ ἤγαπσῦ, Οοίῃ. δγέκαμ ἴο Ὀτγθαῖκ, Οὔὐτη. 

δείον ᾿θανοτ᾽, 64}1. δΒίδγ-αα : 3ΞΚν. δαδ)ιγώ-ὃ αἀ]. Ὅτονπ᾽, δυθεί. 

ἃ ΚΙπὰ οἵὗἩ στοαὶ Ἰοῃποιπιοη, Αἱ. δο5 ΟΥ̓. δίδαν Τ ἢ. δδῥγει-8 

(δὰ δέδγ,-8) ΟΟΒα]ρ. δοδγὶ ᾿θθανθν᾽, πάρ. "δ λο-δῆγιι-8. 
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ἰσουπᾶ, δου, 614]}. αγνδὶ- : αὐ. ἀμφί 1,Δἱ. 
858). Ο. 8 525. 

: ΟΡ. ἰηδίν. 51. ἐγ -δλίδ ἀαὶ. ΔὉ]. ἐγὲ-δλψάς, 

χτρε-βο ναμαυσικα-βοὸ ᾿τααίγὶθι8 Νοπιδαβίοἰβ. 

ΟοΥΙ 810. 

ρ. οἰ. 8ρείυαη ΟΗῸ. 8ρτισαμ “ἴο βρί( : 
(σ)πεῦτεω (8 131), 1μ8.. δρμῦ, ΤΑϊῃ. 8ρίάμ-)μ 

ργῖπι. 81αν. ᾿ϑ)ρίμελᾳ ὃ 141 Ἱ 8ρ1. ΟΗΘ. 

ΡΥ͂, ΝΑ Ομ δ᾿, [,8ἰ. οὔη-ϑρίοὶσ, τί, 8ρεΐο. 
ἑ, βέμιε 'οαιε]θ᾽ : Β1κν. ράξιι 1,δἰ. ρόοιε ᾿οδ θ᾽, 
ῃ. “γαΐδηαη (ρτοὶ. γα") ΟΗῸ. ,, ἄφδη “ἴο 

χιυθδβιϊοπίηρ᾽, [μα . ργδοῦβ Ὁ]., ργοόοσιι-8, [ἀϊ8. 

δἰ ὲ Ἣο ἀθπιαπά, τϑαιθϑί᾽, τί. ργδζ-. οἱ. 
-8 ὙΠΟ : αὐ. κλοπή Ἐπ κλέπτη-ς μοῦ, 

ΟΗΟ. πεοΐο Αρ8. ποόήα ᾿μϑρβον᾽ : δκτ. 
οί. αὐ' (αδ-, πὶ τ Ἰπιογγορδίϊνθ ραν ο]θ 

ΟΥ̓: 5Κν, ώρα τ. ἀπο αν οὔ, Θ΄οἰ!. 
Ὁ Αρ8. δεο-ἰλῖε6 Ι τοιηαίπ᾽ : 51κῦ. γίρίά- 

ηράηηϊ Ἱ βιηθανῦρ, ἔδβίθη ἰο᾽Ἁ, αἵ. λίπος ἢ. 

οὐβίδὲ ἱπ᾿, [δὲ. ἰΐρρι-8 ᾿υἰθαγ-ογοᾶ᾽, [Γἡἰἢ. 
Ο.Βυ]ρ. ργὶ-ἴριζᾳ (ἰαῖ. -ἰρδ(ι) Ἵ τοπιδίῃ 

014]. 8.0, ἰοο, 88 ΟΗΟ. ΚΙ 'ὰ ἔμο ρουὶοά 

Θηΐ8. [ἢ ἐΠ6 οουγβα οὗ 89 ΟΗΟ. ροτιοά 

λθϊο-ἀθηίαϊ!, 88 18 βῆοσγῃ ὉΥ̓͂ "7 ἴγομῃ οἱ ἀδὺ 

Ἰ, Κογοῦ. ΟἼἸοββαὺ ὅ8 [). 

Σούῃ. β ΟΗΟ. βηι}ῇ βη  ᾿ᾶνθ᾽ ἴθ ρϑυμδρϑ 

ΕἸγ ΌΔ 0 Κ ἰο πάρ. » (Ἰπᾶρ. ἤρθιθῳθ)ὴ, Ὀαὶ [ὸ 

85. 886, 444 τοη. 1. 

ὁ. Οοἶ!. εἰδραη ΟΗΟΘ. βἰάξαμ “ἴο 8|6θρ' 
Η6. (αὶ Ἰιον α. 8[α} (]6οῖ᾽ : ΟΒυ ρ. 8ἰαδ 

Θοίι. γάμρ) απ ΟΗΟ. γοιίοη “ο ρἰμοῖ, 

Ὕ ἴοτγπι οὗ γέρρ- ἴῃ Αρβ. γϑόξαη Ο.]οθὶ. 

, 5Κει. γμρ- ἱμερ- ἴδαὺ, βμαίίον., "αἱ. γμηιρῦ 

25. 828. 884. 8387. 846. 



ἢ 844-- 814. Ἰπάᾶρ. 1αἱ 

8 844. πὰρ. ὃ 

ἰο᾽ : ΒΚκν. ὀλέξααιιὶ Ἱ 

χοίι. ὀσζκα ἴ. ᾿Ἰοξξοτ᾽ (( 

. ἰηά οὗὨ οὐἱς ὈΘαΓΪἢὶ 

χοῖῃ. δίδδαπ ΟΗῸ. 

ον : δὲ. Μᾶγε. Ὅο 
ἐκν, ἰὠδηψαηεὶ  ἴδ6] 

γμδᾶ ᾿ἀοατ᾽, τὶ. ἰσμδῆ». 

κν, σάγδηα-8 ᾿'ΘΙῚὈΥΥΟ 
Ἰέλφαξ Ῥὶρ᾽, τί. αοἰδἢ.- 

ΕΣ {Π0 ῬΓΟΒυΠΟΙΙ 

ὁ ὅ39) ορ. ὃ 842. 

8 846. Ιηᾶρ΄. ῥ. 

,.Βυὶρ. ρίαν, ᾿ψὨϊ 88 
τελιύ-ς πολιόες 'σταγ᾽, Ο] 

Νακὼ Ἵ βίγῖκθ, Βοουγι 

Ϊ βέγικθ πληγή 8. ὑ]0 

6 γα }}᾿, τί. ρίαᾳ- ρίᾶᾳ: 

ΘΟΟΙ.Θ πα Ὁ᾽ (Ρ τού. ἐΐ) 

ἩΠ᾽ : [,Αἱ. ἐογροῦ. 

ἀ ἰὼ 111}, βὸζηια- 
ἡθϑ 46 8ϑρέηια--8) Οὐ ἔτι 

8 846. πὰρ. ὁ 

). Βυὶρ. βζκοῦδῖξ Ὑδάυ δ᾽ 
Ὁγ οὗ 84αρ- ἴῃ στ. σι 

Πρ ̓, αοὐμ. δζαδα ἹἽἹ 

Δ{}. σ ἴον ὁ (τοι 
ἰώπο ᾿στουπά᾽ ἔν. "αδδ' 

8 847. πάρ. ὀλ 
ἰο Ὁ6 'ἴπ ἴραγ᾽ δα)-ὶ 

λγαϊα᾽ : ΒΚὺ. ὁδάψ-αεἰξ 

ΠΥΒΟ ΙΓ (οὗ ἐδ 808), ( 

ἴαΥΘ ἱπέθτοουτβο πὶεδ᾽, 





849--351. πάρ. 

πδη00᾽, ΟΟΒυΪρ. 

κυ, ράγααἱξ Ὅ6ι 

γΖαη ἴο ὈΓΘΑΪς 

ΒΑΓΟΙΥ ἰπ 8 

ΠΟ, μοῖρ ἢ 

γειι-α (δ 201) 

18}. δ. ΠἾχΑ] 
ἰψω, [αἱ. -αἷη. 

9 ΕΣ, (Π6 δαὶ] 

ΝΠ Ζίβοιτ. Σ 

γὰρ. ῥσὶπλ. ΡΟΣ, 

8 860. Μι 

ά-ηια ἼΔ, Τὴϑ 

γά-θη-μα ᾿Ἐμαΐ " 

Ὁ ζαοεὶῦ, σο0η-ἀεἢ 

ἢ. ἀδ- ὁ ΟΟΙΒι 

μἀδέγά-8. Οτ. ἐξ 

ἐμ α-) ΟΟΒαϊρ. 

 διπάϊηρ᾽, ὅτ. 

ἰδ !0η.}, [μ8ἱ. 

ἱπα᾿, 

ΜοΥΘ ΓΆΓΘΙΥ 

ἰἰο- : ατ. θέμε! 

εἄρο᾽ ΟΖθοῦ γι 

Ἰουρι,. Επάϊηρ᾽ 

ἰὅτθε ἴγοτη τί. 

60 ἔτοπι τί. ΜΕ 

ἰμοδ -ἀἤυαηι, Ὁ 

8 8561. [ῃης 

δ. ἴῃ 800. 51 

)-, [,Δἱ. ἑαηι, Ὁ 

8. Ξ|κν. ἀξ. 

1}, 1ιαὲ. δὲ οἰδι 
᾿: ΘΥ. ἔστι, [8 
Βτυξπδηα, ἘΠΘΙ 

"ΜΝ 



», ἀοπίαὶ οχρίοδῖνοθ 'π Αὐγδϑη. 8 852---8358 

Ιθ ἐ αὔνον ὅ (ΞΞ “πάρ. ᾧ οὐ 85) ἰῃ ϑδηβ κι 
αὐ : αὐ. ὀκτώ οίο., 8606 8 860. μξῥά- 'ϑαγι 

᾿᾿ : 1αἱ. μϑέμ--8)γ πάρ. ἢμδ-ἰό-8 ἔγοτῃ τί. 6,48. 

, Φ06α- Ἤν ἔγοιῃ ρῥγίμι. ἂσ. Ἐμέσα- (μέ- Ξ 

:- (-οὐ-). ραροοΪιάβ ᾳ [86 πϑῆποῦ οὗὨ ρῥδάϑ 

"»αΐ-δκ8 (ραΐ- τ-α ραά- Ἱοοἱῦ). 

τδηυβονρὶβ οὗ ἐμ Υ ἰδβαπδγ Βα πιἐδ -ἰξη-, τξνι 

Ἀ-͵ 6. 8. ραϊκηξ ᾿ταϊϑίγοβθ᾽, ραίκηιαπ- ἡ. ἱδΙρεῦ 
Ἐπ 8 ἔπ6 ρ]1 40 δυιβϑίπς ἴγοιι {πὸ βυἀάθῃ ΓΘΙϑὶηρ (ὁ 

θῃηοποί. 8 68, 160 4.). 

118, ἐ τ ῬΑΥΟΠΥ ομδηροα ἰηΐο 8. ΒΡ Γϑμ 

ἴοη οὗ ἀν ου]δίοη. 

Αν. ἃ σποῦθ ἰπίογτάθηξαὶ, 88 'ἰπ ΑΥυ. ῥιραν 

Ι ῥυᾶπι) τ-ς ὅν. ἐσάηι (πθθ, ΑΥ. δοὺ. 

γ-α8) 806 ὃ 418, 2. 

88 αῤΖα-- -Ξ ϑ1κν. ἀέζκα- ᾿άγο8β᾽, 806 8 418, 

ταῦψα- (ἡπαξίψα-) 'ὰ ταοτία] θδῖηρ,, πιϑη᾿ Ξ 

Β. Τηαγίέψα-, 8600 δ 260. 288. 474. 

ἰς (8ὅΚι. ες), 88. αμπὲψαξ-οἶψ τα ὅκν. απῆψάς 

νει εΐθη δ, 8 125 ρῥ. 116) ἔγομιη ὃψ -ξΞὶ ρῥτίπ 

Αγ. λμαΐῤψα- ϑκν. βαίψά- τι. ξ ἔτ, ἐγ Ξ 

--- ἂν. ῥγί- 81κν. ἐγὶ- Ἔῃγθθ, ὅ66 88 26] 

ἄ. 8. ἀδιγά- Αγ. ΟΡ ιβ. ἀᾶ-γα- ἴα 

εύτοτμαι Ἵ δῖῃὴ δἱ ἃ 1οβϑ ἴοτ᾽, τὲ. ἀδμ-. ὅΚι 

»-τόμο-ς Ὧ6᾽]ΠἸπρ εἰπιθοτ᾽, Θοίμ. ἐγγύς πα, ἔγθΘ 

αἴ -ἰὸ- ΟΟΡοτβ. λαά-ὶδ- ἢ. 'δοαῦ, σψϑϑκ Ρ 

μαξά- φῥτῖα. Αὐ. ἴβα-ζά- (8 591) : ὅτ. ἔδε 

δῆξ, ΟΟἿν. δμέαάδ 'δοαί,, αοἰῃ. βδέέαη ἴἴο 8ὶ 

βδαδιὶ ἴο ει. ὅ5Ξκν. οδήπαά ἀπ ὙΠ6Ὺ ουΐ οἵ 

ἡ ὋὯ6 Ὀτγθαῖκθ᾽ : αἿ. ὀχινδ-αλμό-ς δ ΒΡ Ἰηξου 

16 ἀ αἴϊνου ὅ (ΞΞΞξ [πᾶρ. 2) ἴῃ ϑ'δῃηθκτυῖέ; 

Ἰαᾷά-8 ποδί : Ασ. πἰβί ᾿βϑθαΐ, ροββϑβϑίοῃ 



835ὅ--360. Ἱπάρ. ἀδηΐαὶ οχρίοβῖνθβ ἰῃ Αὐύϑη δηὰ ( 

αἱ. πἴάμ-β, ΟΗΟΘ. πμοβϑέ ᾿μθϑί᾽, [πᾶρ. ἔπέςζα. 

θοάθ᾽ ἔγοπη πὸ ἀονγη δπὰ τί. 864-- ἰδ. 866! 

-ἀ)- Ὀδοδπι6 -7))-. λ)έξἐ- ᾿νιοξοτγ᾽ ἔτγοτῃ 

ΒΌΘΒΙΥ μ)2}1|6-- Ῥοτβακοη, ρίνοπ ἀρ᾿ ἔν. Τμά- 

8 8366. ἃ ΡΑΥΓΙΥ Ὀδοαπηθ πη ᾿ἰπἰθγάθηίαὶ 

9 ἀαἀαϊέ τες ὅν. ἀάαα- ᾿σίνοβ᾽ ἔγοτῃ τί. ἀδ- 

Ργη. Ατνὶ αἀνφ- Ἀρρθᾶϊβ 88 (ἀνυ- δη4) ἂδ 

ῥὶδ- (ἀρ. ἀ“δ18-) τε 5ἴκυ. ἀρὲβξ- ᾿παίθ. δίδζηι 

κν. αἀυϊέΐψα-πι ᾿δοουπάππη, 8.66 8 159 Ρ. 148 

8 867. πάρ. ἀμ. 85,κν. ἀμάγξ-αηι Ἱ ἃ 

Θῃοπηθης ΟΟΡοιβ. α-ἀαγϑὅ-παμ-ὃ Ὧθ ἀατοᾶ᾽ : ( 

ἐρσεΐτη-ς ἍΠπ6 ἰπβοϊθπὲ οἕθ᾽, αοὐδ. φσα-(αγ8 Ἵ 

) ἀαγο (8 285 σϑιῃ.), τί. αἶθγ8-. ὅϑ|κγ. ηιάα 

πΘΘΠ688, ποπου" : ΟΥ. μέθυ 'πχίπο᾽, ΟΟἾν. ηπ|4 

Ἰθ8ἃ΄, (ἢ. τιοαδ-8 ΟΟΒυρ. τποαϊί ᾿Ββοῃϑγ᾽, 

86. ροῦ. 5κν. ὄὁγμ-αλέ ᾿ϑατ, αν. ἐπὶ ( 
τ. ἔθι ο. βικυ. τιάάϊξγα- Αν. τηιαἰᾶψα- 

Ἰθἀἰυ8᾽, [μαἱ. γηη647ὲ-8, ΟΟἾτ. νιοάδη ἱταθάϊαῃ 

θα Ἰυ8᾽, Ο.Βα]ρ. »ποδάα ᾿θουπάαγγ᾽, [πᾶρ. ἔπιο 

ὃ 868. αὖ Ὀθολπμθ αἦ αἴξονυ 5 (ἔγοπι οἱὰ 

τι; Κ ψα8 ἔμϑη ἀγορροᾶ. ἰδαμὲ ᾿ἸοἸΚϑ᾽ ἔγοτι Ἐϊὲ 
εἰδι εἶ, πιαμά- ᾿θαϊι}]6 ῥγῖζθ, οοτιθαί᾽ : Α' 

ΑΥ, τ. μισθό-ς Θοἴῃ. σά ΟΟΙΒυΪρ. ηἴζάα δ 

ηἰδαμό-. 8.66 88. 896, 404. 591. 
8 8698. Ϊὴ Ιτϑπΐϑη, Μθγ [π6 ἱπᾶρ΄. 8πα 

Ρ. 7611} ἐοροίμοῦ σι {πΠ6 τηράϊαθ, {π6 ἔοστηι 

6 ΟἤΔΠρΡ68 848 πο Ἰαξίοι, 6. ρ. ἄν. μιαᾶμ ( 

66 ὃ 85θ. 

ΑΥΙΠΘΠ 8}. 

8 8600θ.0. πάρ. ὁ. ἔωιΐαηι-Ἶ-ηι ἔαγδαηι-Ἶ-: 

κτ, ἐαγξα-8 ᾿Ὠϊγϑί, ατ. τέρσομαι Ἱ ὈδοΟΙῈΘ 

δίμ-8, ΟΟΙν. ἐαγέ ᾿“Ὠἰγεῦ, οἴῃ. ῥαιγβ8ι-8 

ΘΠ86᾽ : ΑΥ. 8.061}. ἑαποϊδία- δἰτοῃροδί᾽, ( 
σῖνθ᾽ ἔγ. ῥγῖπη. αογη. ᾿ῤδορχαπατη, ΜΗῸ. ᾿ 
Ἰθη γ᾽ Ο.1606]. ῥΖέγ οἴοβθ, εἰρ ἔτ. ργῖῃ. Οθ] 



210 Τηὰρ. ἀθηΐαὶ οχρ]οβίυοβ ἴῃ Ασπιθη. 8 8600--802᾽ 

σθαι. 2), {1|8. ἐσπλὰ Ἱ ΒᾶΥΘ βυϊβοίοην ἐώπἰι-8 ᾿οἸοβθ᾽, μᾷξ οἱρεῦ: 

5Κν. γοά. αὐξά (8 862) α΄. ὀκτώ 1,4. οοἱ Ο.1ν. οοἶκξ π- οί. 

αἰμάμ 1μλῖ. αδϑφέδηὶ οι. 

ἐ αἴϊου 5. αϑίλ (σθη. αϑί6λ) ἰδίαν, οοῃβέθϑ Ἰδίϊοπ᾽ : 31.ῦ. ϑέάγ- 

τ. ἀστήρ 1μαὐ. 8ἰοἰΐα Βτοὶ. βδέόγεηπ οὐκ. δέαίγμδ. 8αϑὲ (ρθη. 

8αϑ{}) ἃ ΤΟΥ ἢ ρ, Τοργόδομ᾽ : 5ἴκν. ὁζ5-ἐ6- ἃ Ῥυπίθῃηθηΐ, οοπαπιδηά' 
ἐάα5-ἰὦγ ᾿Ο ΒΕ Βου, οοιηπιδηά θυ). 

ἃ αἴνοῦ γ, π. πιαγὰ οπο᾽ : ϑΚν. τηγἰά-5 (8 291). -αμά ἴῃ 

ἀγ-απὰ ἀγ-απα ᾿Δοοτ-ροβί, ἐμγθβϑμοὶά᾽ : 5Κν. ἄξα, 1μαὐ. 9]. απέαρ͵ 

866 ὃ 258 τ. 201. 

ἢ ἔν. ἐμ. ἤο ἴαιθ᾽ ἤος “ἴο ἐπθθ᾽ : 5Κγ. ἐυάηι Ἑποαυ᾽, α΄, τοί. 

τρέ Αὐϊ. σέ Ἰμοθ (8 166 ρΡ. 141), ΟΙΒυϊρ. ἐσογὲ Ὡμγ., δαΐ- 

Ἰουτ᾽ (αΐ-α-ϑιη οΥτὶγ}) ἴγ. Ἐ(φ) έμγχ- τὸ ὅτ. τρα-, ἷἰπ τρά-πεξα 

ἸΔ016᾽ (οτῖσ. ᾿οαγ-οοἱ). Ορ. 8 162. ᾿Ψ 

Τηξογυοοα!ῖο ἐ Ὀθοᾶπηθ αὶ πὰ ἔπθη αἰβαρρθαγοᾶ. δαὶγ (]. 

μαγ- Ὁ) αι τ᾽, γιαΐν (ρ]. τα ν- 1) μοί ποτ᾽ : Οὐ. πατήρ, μήτηρ. πεν 

δάν, ἹἸαβϑί γϑατ᾽ : ασ. θου. πέρυτι, Ο.Οἶν. μά ΜΗ. φῬηογέ [Ἴαβί γοατ. 
«αἰγο Ὀθοδηθ -αἰ7-. Οδῃ. μα ᾿οὗ ἃ διμοῦ, πα οἵ ἃ 

πιο μοτ᾽ : αὐ. θατρ-ὅς, μητρ-ός. ἀγαμ ῬΙοΌρΒ, : ατ. ἄροτρο-Ψ. 

-γ}.-, Ἰαΐου -ὦ-, ἔγοπη -γἐϊτ ΟΥ -τίγο. φιανὶ πναΐ (σ θη. πιατὴμ 

για) ᾿ἀοαίδ᾽, ἕο 5]τν. ηιγίψύ-ξ ᾿ἀραι ν᾽ οσ ἐο αοίμ. ταν ΡΥ ταυγάοτ᾽ ; 

ΘΟΠΟΘΓΗΪηρ αὐ ἔτομῃ [Ιηἀρ. 7. 800 ὃ 29]. 

8 861. πὰρ. ἅ. ἐΐυ ᾿ἀαγ᾽ : 5Κτ. ἱπϑβίγ. αἀϊδ- Ὃν ἀδγ᾽, αἵ. 

86. 4Δι(.)-ὄς, 1ιαἰ. αὐξ-5, Ογταγ. ἄψιο ᾿ἀαγ᾽, Τὰ. αἀδρα-5 'σοά. 

ἰα-ηι Ἱ ρίνο᾽ : 5Κν, ἀά-ἀἀ- πὶ ατ. δίςδω-με Τιαῖ, αὖ Ἱ ρῖνο᾽, Π|0}. 

ἀδ΄-ἰ ΟΟΙΒυϊρ. ἀα- ἴο ρσῖνο, λοὲ (σοη. ᾿σίοψ) Ἱοοΐ-ρτίαν, δεέ 

ψοῖ ᾿ῬΘμΙηᾶ, δον (δ 880 τϑῃι.) : ὅν. ραα-ά-ηι ᾿οοὐ-βίορ, ἔοοί- 

ῥεϊαύ, αν. πεδ-ὰ ᾿αἴνου, τὰ ρθη. ποῦ-ος ᾿οὗ ἃ ἔοον᾽, [,8[. σθῃ. 

γρε(-15, ἀοἰμ. 7δί-ιι-8 'ἔοοῦ;, Τἰξῃ. ρέα-ὰ ᾿ἔοοὐ-ρτπῦ, Αὐγέη 'ϑσοα 

(γέ ἔν. ἐγ, ὃ 268) : 51κν. δυξάα-5 αν. ἱδρώς Τιαἱ. 58 4ονΥ ΟΥ̓. 

οἴισψβ Οϑ. 8ι:οὲ ΟΗΌ. 58ιροὶς ᾿ϑιχοαί, τί. ϑμοὶά-. 

8 862. πάρ. αὐ. αἶοηι Ἵ ϑυοκ᾽ : δ.κν. ἀμπάψαηιλ Ἵ 5ποκ, 

ἀγίηκ᾽, αν. θή-σατο 6 Ββυοκοά᾽, [,4ὲ. 3δ-ἰᾶγε ἴο διοϊ᾽, Μ|Α τ. 

ἀτοί 6 δυοκοά᾽, αοίι. ἀααά)γα Ἱ 8ιοκ]ο,, Ο.Βα]ρ. ἀο7ᾳ ἹἸδοίο. 

ἀμδίγ (σθη. ἀδβέον) ᾿ἀαυρηύοτ᾽ : ΞΚν. ἀπλίξάγ- (ἀ- ἔν. ἀξ-, ὃ 480) 

αν. θυγάτηρ Οοίμ. δαῤμίαν Ταϊῃ. ἀμζ-ἰ8 ΟΟΒαΙρ. αἀὐδεὶ ᾿ἀδαρ νοῦ. 



348---885. Ιπᾶρ. 
.- 

8 868. Ἱπάρ΄ ἐ. 

ἄλαντο-ν δι δΑ]αποθ᾽ : 

ὈΠογθ, Θμἀγοβ᾽. ἐέτι 

εἰμ 8-ἰω-8 ᾿αραά, ο]ά᾽, 

ῬΠΙΟΚ, τρϑρῖτ : 5 κν, ἃ 

ὅ89, 8), Τμαἱ. τη -ϑέϊι 

"δ “ἃ ῥυιοκ᾽, Ῥαγο!ρὶ 
Κκτν, δλάγα-πέ-αηι ἴοι 

ΓΘ, {1}, οδα-ηΐ-ἶ 

ππ τοι τπ. Ηοιὶ 

Ιοπι, [,68Ὁ. ὅππως Ὥι 

ΕἸπἀοῖ, πως; {Π6 81π 

πδϑιιθα ἔγοσῃ ἐδ6 πηοά! 

᾿. ᾿σξόδ τι. 

864, πάρ. α. 

1 δυς-μενής 11] ἀἰθροε 

πον ρ΄, ἐ-ηπαγ αἱ 

Θυίβοι. ταοῦρ. 8. Σ 

ΗΕ. φων-, 1πᾶρ. "Ὡ 
ἰραδαηί᾽ : Βν. βραά-. 

ΘΧΒΣδΙἐ βομηθί ἱπρ᾽ δι 

γαίοτ᾿ ἄνουδρο-ς “ὝΑΙΘΥ 

88) ΑὙἼΩΘΗ. σοί (6, 
[οἱ ἢ. οαἱῦ τ. ᾿χαίοτ᾽,. 

οὐθ ἰο Ρ. 189). μέλ 

161, στοῦ Παυϊά᾽, τί. 

ὃ Ὀθοβθ ὦ ἰῃ 

6076), Ὑ8ΙΟΒ τγα8 

. δ. ζίκαια, ἐειζως. 

λλ ἔν. δλ ἴῃ ζᾶθοη 

Θμπθυτηοπ᾽ (συγ ( 

ὃ 8856. πάρ. « 

ΤῊ ΚΙ ποθηθθ᾽ θῦ-μό-ς 

δ -ηηιι-8 ᾿διηοκο, ΟΗΙ 



218 πὰρ. ἀοπίαὶ! ὀχριοβῖνοβ ἰπ [ἐδ]ΐο. 8 8365--367. 

"παῖ ΟΙΒυϊρ. ἀψ-ηνά πιο κοι. αἴθοω Ἵ θυγη : ὅΚν. δάξ--α-8 Ὧγο- 
ψοοά᾽, Τί, αϑαξε οτὶρ. ᾿θυγπίηρ-Ὀ]Δο6, μοαγί μ᾽, ΟΟἶν. αοά Ἔγο᾽, 

ΟΗᾺ. εὐξ ῬΏΠΟΓΑ]- 116. ἄνθος πα. Ἕογπι, ὈΪοβδοπι, βονοσ᾽ : ϑΚγ. 
ἄπάδαξβ τ. ἱσοροίβ]ο᾽. 

πῃ βόύϑῦαὶ ἀϊδ]θοίβ ῥγίπι. ατ. Θ 1. 6. ἐδ Ὀθοδπηθ δ 80 δδυϊῦ 

Ρογίοα ἐπ ἰπίογάθηΐαὶ βρίγαηΐ δ, ὙΒΙΟ. ΡΑΥΠΥ τηονοὰ ἰογπναγάβ 

ἰο Καὶ 8. 8 495. 

Τέ4]}10. 

8 8686ϑ.0 πάρ. ἐ. [μ4ὲ. ἑογηι ἰόν, σῦν. ἐδύηιποηι- 

δα ἰογιϊηππι,, Ο86. ἔθ᾽ Θη 8 6 8 ἐογμαγαηΐ : 5Κν. ἐώγηια»» τι. 

Ῥοϊπέ οὗ {86 88ουβοία] τγοᾶ᾽, αν. τέρμων ᾿θουπάανγ᾽, τέρμα 'θηά, 

ξοαὶ]᾿. αἱ. ἰοῦο-8 ἱμο-8, ὕπιῦγ. ἔοθοῦ φθη. ἴα Οδο. ἐπναὶ 
ἀαὶ. Ἑυδθ᾽ : 5Κν. ἑάυσα Ἑυΐ, α΄. τε(.)ό-ς 'ἑαυδ᾽, Π1{Π. ἑασὰ8-ῖϑβ 

Ἡδπο, [,αὐ. φμαίμον φιμαίΐίμοΥ, Ὁταῦγ. ροίμγ- ᾿αυδάγι- Οβ0. 
»εϊγο-ρογὲ 'φααίοτ᾽ : 5Κτ. οαἰυάγ-α8ϑ Οτ. Ιοπ. τέσσερ-ες Ο.[τ. 
οεἰκὲν αοἷδ. βάσον ἴουτ᾽, Τ 1}. ζοίυογὰ ὍΥ ἔουγθ᾽, ΟΟΒυἱρ. ἀἰδίτ!θ. 

ὄδέυογο. Οὐπιραγδίϊγθ βϑυίῆχ -ἰὸγο- -ἰγο-, Τιαῖ. μεῖον, Ὁταῦγ. ρ0- 

ἀγμβ-ροὶ ᾿αἰτοφαθ᾽ Οβ6. ρύ-ἐὐύτγύ8-» [ἃ Ρ]. ᾿υἰγίχαο᾽ : 8τ. ζα- 

ἐαγά-5 α΄. πό-τερο-ς οὐκ. ἄσα-βαν Τάϊῃ. ζα-ἰγὰ-8 πΒΙΟἢ οὗὨ ἔπ6 

ἐπο᾽, ΟΙΒυὶᾳ. ζο-ἐογῳ-7Ὲ ΒΟ), 

ὃ 861. [π ἐδ ῥτίπι. [8]. ροτίοά ἐΐ Ὀθοᾶπι ἀΐ ϑχοορί, 88 

1ξ θΘΘΠΊΒ, ἰὨΔΕ|4}}} δηα ἴῃ ἔῃ6 οΟΙΩ ἰπαίϊοι δέΐ (ορ. ὕσΌΓ. ρθη. 

8βῷ. Τιαϊίε ἴο 1,αἱ. ἰᾶξι-8 ἔν. ᾿Ἐϊάΐο-8, Ἰηᾶρ. Ἡῖο-5, Τιαὶ. 9:1 
δἰἰοομ- 8). Νουχῖπαὶ βυβῆχ -ἀίο- ἔν. -ἐἶο- (α΄. -τλο- 6. δ. ἀν-τλο-ς 

ὍΙκ6-σαἰοῦ) : [.ἱ. 56α6-εἶμι-ε βαθ-σμίζμτηι, ρἱανοῖμ- με ρὲατοιζω-πι 
(-εμἶο- ἔτ. -οἷο-, ὃ 269), ὕπιῦν. ρὲ Β4- Κ]ὺῸ Ῥ᾽δου]ογαπι,, Οθς. 

Β8 Καυα- Κ͵]ύπι ᾿βδοσυα Ρᾳ-Κ]οῸ- ὑοῦ -ξ- 5Κτ. ρη-ἐγά- 8 08; 
ἴος ἐδ οδηρθ οὗ {18 -ἀίο- ἴὸ -ἄγο- ΌὈΥ̓͂ ἀϊδαὶ πα οι 88. ἴῃ [μ8{. 

ἰατἄ-ογμτν, 806 ὃ 269. 

ΤὨὶθ οἴδηρο, ὙΠΟΝ τὰ8 οδυϑοὰ ὈΥ̓͂ ἐμο Ἰαΐο γα] αγεϊουϊδέϊου 

(Ἰμβἰοδὰ οὗ ἰδθ ὁότοα})} οὗἩ ἐδΐθ ἐ δηξϊοϊρϑεϊπρ ἐδ ἰ, τοροϑιοά 

᾿Ἰἰβοὶ ἢ ἴὼ ἐδθ δΟΌΣΘΟ οὗ ἐδθ ἱπάϊνιἀπα) ἀϊα]οοίΒ. Ηφτγο Ὀθ]οπρ 6. δ. 

1μαὲ. ἀὐανοϊᾶνε ἴτ. Οατ. ἐξ-αντλεῖν Ἣο ἄταν οὐδ, Υυϊρανς [,Δἰϊῃ 

φεοὶμ- 5 (Ἰἰλ δπὰ τεοολίο) ἰγοιη τον μ- 8. [ὦ ἔμο 1,6ὲ. ἰδίους 

Ροτϊοὰ ᾿ξ οχιθηβοὰ ᾿β6} αἰϑὸ ἐο ἔπ οοπιδιπαδεοη 3{1, ϑποθ βυοὶ 
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ΡΘ]]Ππρβ 88 8018 βοἰαἰαγίβ ὈΘΒῖ46 8{{}8 8ἰἰαξαγίβ. ἴπι κ᾽ ΤΙΔΠΠΟΥ 

Ταῦτ. ρογϑ-οῖΐα ρό8- οἶς ᾿Βαρρ]οαίίοπθ᾽ Ὀθδίάθ Οδβο. ἢ θβ8- ἐ] ἅτ 

4061} ὰπ|, ΘΙ] η΄. 

Βθπι. ΤῸ 588π1|0 ῬΒΘΠΟΙΙΘΠΟΙ ἰπ [21}., 806 8 377. Ο. ε]δὁ Μοὰ. τ. 
αγκλζω -Ξ-- Ο.6τ. ἐξ.--αντλέω, σεῦκλο “Ὀθο ̓  -Ξ Ο(Οτ. σεῦτλο-ν (ΕῸΥ 1,μδυΐδγδέοτῃ 
ΘΓ ὅτ. Υυϊγᾶγβργ. 7); ΟἿΡΒΥ Ιδηρ. κοοκῖς ᾿δοίββογβ᾽ Ξ-- και ἐμ Βκγ. καγίνε, 
ρἀμχίο ἴτ. βομμεῖο 'ἱδουτ᾽ (Βυχᾷο Καυπη- ΒΟ Β] ὁ ογἶΒ Βοῖένρ. 1 154): Οσϑοῖ 

14], Εἰωιδίο) τς ἐϊιδίῳ ΟΒαϊς. ἐάϑεν7ε ΠΟΙ’ κἰομοὶ τς ἐϊομοὶ Ο.Βαῖρ. ἐάδεὶ 
ὑ08149 ἐξέ) “ἴο βέγικο᾽ (ΜΙΚΙοδίοι ὕοτα]. αταππι. [32 δ0θ, Βατάα Καυδη- 

ὉΠ] οἰ ομ τ  Βοϊέν. ΥἹ 245). 

-ἶγ- ΘΘΘΙῚΒ ἰ0 Πᾶῦθ ὈΘΟΟΙΏΘ -Ο7- ἴῃ Ῥο]ϊρηίαη : βϑασαγαοίγῖ 

ΔΟΡΙβοΔη8᾽ --- [μαἱ, ᾿ϑαογα-ἐγῖνα, ορ. 8 27]. 
1,Αἱ. -οο- ἔτοτῃη -ἰο". ϊσομτ8 (ἰο 8ὲ{1-8) : ΟΟἾν. 968. ΟὙτΩγ. 

ψβῦ ἍΤΥ, πιϊιογοά, θαγγθη᾽, ορῖ. Ἐδϑίίφο-8 (88 419, 516). ρεοοῦ 

τ, Ῥροίοῦ 1. 6. "ρο4-οὔ, ἴο ρδδ ἱἐηιροραϊδ οἷο. ἤοσοσιι-8 ῬΤΟΌΔΌΪΙΥ ἔτ. 

Ποίοο-8 ἰ. 6. ἘΠοά-ο0-8, ἰο α΄. φλαδεῖν ἴο τοπᾶ, ΑΑΠΔΙΟΡΟΏΒΙΥ 
ἐοἰρὶδ, αοφμῖγο ἔν, Ἐαΐο., Ἰαίφι. ἰ. 6. αἀἘ6., φι.; φιέσφμαηι {γ. 

γμέέφμαηι ἱ. 6. φιία ἐ φμαηι (φιδαφμαηι ἴΒ (ῃ 6 ΟΥ̓ Τ]Ο]Ο 108] 806}11η6). 
Ῥ. γέμον αρροϊδ ἔν. ᾿"αΐρ. ἰ. 6. ααἀὉ»., ἱορρον “ον σι π᾿ ἐγ. 
ἰοέρογ 1. 6. Ἠοά (ορ. 8-ἰμᾶ, Βτ. ἑάά “(πθ΄ πουΐ.) -Ἐ Ἑ μόν, ορ. 

Ῥῃ1-ΡῸΥ ραν .Ῥ}6. 

8 868ϑΒ6ἁὉ. [ἴπᾶὰρ. ὦ, [1ιαἱ. ἀϊοῦ, ὕὍὌπιν. αοἰζις ᾿αἰοϊξο᾽ Οδο. 

οἴ Καπι ᾿ἀϊοοτο : ΚΞΚγ. ἀϊδάηιξ Ἱ βῆον, ροϊπὲ ουἱ᾿, α΄. δεέκνθμι 

880, αοὐῃ. σα-ἰοίδα Ἱ δῃηποῦποθ, ῥγοοϊδὶπι. [,6ἰ. ἀϊυο-8 

δι-8 (ὁ. 8 172, 2), ὕὔπιν. ἀδυοία ᾿αἰνίπα' Οδβο. ἀθίναί ἀδί. 

ἱναθ᾽ : ΞΚν, ἀξυά-8. ΟΟν. αα ΤΑ. ἀδρα-8 ᾿'σοα, 1μαἱ. 6(-ῦ, 
86. θΘάατῃ 'ράοτο᾽ : βικσ. ἀά-» Αὐπι. μέ-οηι ΟὟ. ἐδτω Θοίδ. ἐΐεα 
ραί᾽, 118. δά-ε Ἱ οαἱ' ΟΙΒυ]ρ. 7. ἢ. Ἰοοά᾽, 1,4. ηιοά-68- 

-8 γιοά-ιι-8, ὉῪπΙδΓ. ποτ 8 1078 08 ἔτ. ἬηθἋ08 : Αὐτὴ, ημί 

θη, τ1.-ἢ ἹΒουρπῖ,, αν. μέδ-ο-μαι μήδεο-μαι Ἵ οοηθίάογ, Ρ]4π᾽, 

Ἴν. ναΐεγ Ῥαΐο᾽, αοίμ. »εέέα Ἵ τηθᾶϑυσθ. [,δἱ. ρξαδ ἔν. "ροξα 
694) : αν. βδέω Ἱ Ὀγοακ πὶπά᾽ οίο., 800 ὃ 884. 

8 869. ὦ ΔΡΡΘΔΙΒ ἔον ἀ (1 {|84}}}7 ὈΘίοΓΘ συγ ]β, πηθα 8}}} 

ΘΕΘΘη ΥΟ6Ϊ8) ἴῃ δϑουΐ ἔγοϊγο [.8ὲ. σοτᾶθ. ΕἸ. ρ.. ἰξυὶΐν : 

Κρ, ἀξυάγ- Αττῃ. ἰαϊον ἙΟΥ. δᾶήρ Δἴ. ἀξοογ-ὴ-8 ῬΒΡΘΠα 

τοί μοῦ. ἰζρα : Οϑο. Ὠ᾿ απρδΐ8 ΝΥΠΡΒθ (8 49 Ρ. 42); ἴἰα- 

γμρα, Οἷάον ἀαογρια : ατ, δάκρυ Ο,ΙΒΙοὶ, ἄσογ οί, ἑασν ἃ 
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ἐθατ᾽; οἷ οἷο Ὀθϑὶά6 οὐον : ΟΕ. ὀδμή ᾿8116}}, 10}. ὦ αἀδένε “ 51|6}} 

Βοπηθίἰπρ᾽: 80[{|-η2ι Ὀθθ146 8θἀθῦ : ατ. ἔδ-ος 'δοαί ; δοίμηι ϑβοίρα : 

ατ. ὁδό-ς 'χαγ' ἔδαφο-ς ἱθοξίοπι, στουπά᾽, ΟΟΒυΐρ. ολοάϊῥῥ ἴο ρο᾽ ; 
ἰοῦ Ὀθδῖ46 ζάι-8 ἄυϊάμι-8 πὶί βυ χα] ἃ: ηνᾶϊω-8 ῬΥΤΟΌΔΟΙΥ ἔγοπι 

Ἡηαζά0-:8 : ΟἨ6. πιαβὲ τηαδδὶ (δ 596). ΤῊΐθ οἴδηρο, ἄπ ἴοὸ ἐδ 

ἄογβαὶ αὐιϊου]δίϊοη οὗἩ ὑπ6 ἃ, 8 Ῥοβϑί ΟΪΥ ποὲ οσοαβιοηθα ὈΥ͂ ΔγῪ 

ΒρΡΘΟΙΔ] ῬΒοποίϊο οΟμα 0:8 ὙΒΘΓΘΌΥ αἱ βίοοα ἴῃ ἐ6 ψογὰβ ἴῃ 

χαυοδίίΐοι ΟΡροβϑθα ἴο οἵμον 1,δἱ. σογάβ οοπίδ πίηρ ἀ, Ὀαΐ δὰ 18 

ΟΥΡῚΠ ἴῃ ΒΟΠ16 ἰο08] ἀϊα]θοί. 
Π θη. 1. 1 ἀθοϊάθαγ Πο]ὰ πὸ ἔογβ πὶ ν Ξξ ἃ 88 αν' ΞΞ αὐ (ων- 

δέον αγ-Ό0}8.,8), ΟΡΟΥ -όο αρμᾶ ἴοτ ποη- Δ, 8. Οὐτγββθη Αὔὐβδργ. 13 238 δ᾽. 

Φογτάδηῃ Κυὶὶ. Βοίέν. 92 6, 51012 1,.αὐ. ατάπιπι. ὃ 1. Τηθ806 ογὰβ ὙῸΥΘ 
᾿πιρογέθα ἔγοπι οὴθ οὗὨ ἐμ ὕτωρτ. -βαπιη. ἀἰδ]θοὶβ. Ον. {18 8 ἰοσγοῦ ἀοπη. 

με ὈΘΟΔΙῚΘ ὦ, 6. 5. δὲ-8 : 8.κν. ἀνξ-ὃ ὑπίοοι, 8566 ὃ 170 Ρ. 150. 

ΑἹ Ὀθοαπιθ ἰΪ. 58οἶϊα ἔν. "8ο-ἰᾶ : ατ. Ἰμδοοη. ἑλλᾶ ᾿δοαν ὶ 864, 
Θοίῇ. 8ὲ||8 'δοαι". γαϊζι-ηι ῬΙουρ θπαγθ᾽, ἰο γα : 5Κν. γάσδιὶ 
βογαίοι. Ον. αἷβο σγαΐδαθ ᾿δι 18, ἐο σγαάίογ, πῖνῃ ἃ τ Ἰηάρ. 
α : αοἷ!. σγὶβ8 (δἰ. σγταῖ-) ᾿'δίθρ, ρταᾶθ᾽, Ο.Βυϊρ. φσγεάᾳ Ἵ οοπιθ᾽ 

(δ8 810. 511). 

ἰά Ὀθοδπηθ ἰΐ. αἰ (8αΐβι,-8) : αοί!. 8αἰίαπ “ἴο 8810. ρεέγ- 

οοἰϊῦ, ἰο οἰαά-δ8 ἔν. "κ[4- (8 806 Ρ. 248) : α΄. Ηοπι. κλασσαι “ἴο 
Ὀγοδῖκ᾽, χλαδασαι " σεῖσαι θδγοι. (ρεγ-ομἶϑω-5 --Ξ κλαστό-ς, ορί. 

ἘἈίο-8 ἴ, 6. Ἐα εἴ0-). Ὑὴὸ ἃ ἴῃ ᾿βαϊα ἀιπὰ ἤρογ-οοἰάδ ἀϊὰ ποὲ 

ὈοΙοπρ ἰο ἰμ6 γτοού. τη011-8 ἔν. Ἡποϊάμ-ῖ-8: ὅ1κτ. πιγά-ὦ- ᾿δοΏϊ, 

ἐθηάοτ᾽, ἔθηι. ηηγἀ-υ-ἢ, 

ΒΕ ὁπι. 2. ΟὈΒοσΥθ {Π6 [ἰπιϊοά ρμογϊοὰ οὗὨ ὑπὸ οροσγαίΐοῃ οὗ ἐμ18 βουπά- 
αν. ναἱαξ ἔν. οαἰϊαξ, οαἰάμδ ἔν. οαἰίάμϑ ἀϊὰ ποξ Βυ ον ἐπι18 δβϑὶ πὶ] δίΐοη. 

ας Ὀθοδπιθ σφ : αἀσοον ἔν. Ἰαά-σον. 

πὰ Ὁπιθτῖδη ἰπίθγυ δ ο δπὰ ἢπαὶ ὦ ρϑββοὰ ἰπΐο 8 βουπὰ 

(ἢ δμπὰ 7.85), συ ο ἢ} γὸ ΘΟΠ] ΘΟ ΓΑΙΠΥ ἀοποίθα ἴῃ ὃ 28 88 ἃ βίγοῃρὶῦ 

βρίτγαπὲέ υ. ἰθ-ἴὰ ἀδύβα ἀο ἰθ6-ἔπιδέ ἀἐ-γϑμδέ ᾿ἀοάογί᾽ : [,μγ{. 
ἀ6-αΣ, βΚκν. ρὑγοϑ. ἀά-ἀἀ- τὶ μοτί. γοά. ἀα-ἀἅ, Ὅτ. δί-δω-μι 
δέ-δο-μαι, τί, ἀδ- 'σϊνγο. ρμοΐ-ἱ ρεγβ-ὶ Ῥοῦθ᾽ ἀπ-ρμνδ-ιδ Ὅρα  Ὀπ8᾽ : 

Τ16ἱ. ρεά-, ατ. ποδ- Ἰοοῦ. δ88:)- δῇ δ)ὰ δγϑπν αγϑ- οί δᾳ- 
Ὑϑ ϊΐο᾽ : αἱ. αὐ ΟΙν. αἀ- Θοὐῃ. αὐ. πῃ 8 ΘῪ ἰπβέβϑῃμοϑβ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ 
ΤΟΥ 8 ἷ8 τι θη ἱπϑίθδα οὗ γ8, 88 αγ΄ Ὀθδὶάθ αγϑ-, ἀα-ἰγοριϑαίμ 
Ὀοδῖάθ αλα-ἐγέρωγϑαίμ ᾿(ἀδ)ιτὶ ροδαίο᾽, 
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Β θπι. 8. ΤῊΘ ἤοτπιβ ἤοτο ἀοα ν᾽ ἀπὰ ἔυαπυ ᾿ἀομυπι᾿ Δ.ΟΒ0 ἔγοτῃ 8880- 
δέϊοῃῃ οὗἩ [86 ἱπιιῖα] α ἐο ἐμ πιοάϊα] ἵὕ οὗἨ ἐμὸ ἴογιηβ. θα ἐοζαυβὲ οἵο. 

Α βπιϊαν ομδηρο οὗ ἐμ ἃ ἰβ βῆονῃ ἱπ οἶδο. αγ-ραΐϊι, 

ἢ αὗ ΞΞ 1,δΑἱ. αὐ (ΠΟ (6 Ὑ ΥΌ8] ἔογτῃ ἰἰβοῖε 18 ἴο Ὀ6 υπ661- 

οοα 8 ἀοιδε.}}), ἀπά ἰῃ Νίατβ. αρμῦ ἥποηι ρυὰ που. ΤῈθ 

ἴῃ ΡοΙρσηι. ΥΙΒΑ Ὦ (νἱάοὐ᾽ οὐ ᾿νίἀϑγαί᾽} τᾶν ἀδποίθ 8. Β: Π111Δ 

ουπα, 

8 810. ἴπᾶρ΄. αὖ Ὀθοδπηθ ῥ ἱπ ὑμ6 ρῥυῖη). [ἰ4]. ροσὶοά, 8δπὰ 

 ἸΠΔΥῪ ὍΘ ΔΒθυπηθα ἰπδὲ {Π18 Βρίγαπὺ ἴῃ ἐΠ0 8810 ροσὶοὰ νγ88 

ρα ἰο Χὴ ὈΠΙΟΥΤΩΪΥ ᾿πῚ 4 }}7, ΠιΘ]4}}}7 Ὀθίοσο ἂμ δου γ', 

ΘἔοΥΘ ὦ δπαὰ ἰοῦ μ' (24), βου ρ8 α]80 αὐΐξο 3. Μϑαϊαὶ κ'ὶ (μθῃ 

ΘΟΒ1ὴ6  ἰπ [,αἱ. Τιαἱ. γείαγε γ1|ι|-8, Ὅταν. ἔθ] ἢ Μἶδε 800. 

βοἰδηίοδ᾽ : ΚΚΥ. ἀλάψαηη οἴο., 860 8 802. [μαἱ. ἤογμεηι ταῦτ. 

"γῸ Ἰογασα,, ῥεῖπι. 114]. Ἐδμογο-ηι : ϑϊκν, ἀυᾶν- 'ἀοοτ᾽ ([ὉΓ τϑραϊαν 

ἰλυᾶγ- 8 480), 1108. ἀρᾶγα-8. ΟΙΒυ]ρ. αἀυογᾷά Ῥγατὰ᾽, Τ,αἰ. γογίϊ-8 

1. )ογοἰ-8 : ὅν. ἀγᾷᾳιά-8 ἄγτα, εἰτοιρ ἔν. δαλγόᾳἠα-8 1. ὁ. 

άρ, "αἢγδη Ἐἰο- (88. 482. 52). 1,Αἰ. γμὄγο-,͵ Ὁτιῦτ. τα σα Ὑυδτοβ᾽ : 

τ. ἐρυθρό-8 ΟΙΒυΐρ. γϑαγι, Ὑοά᾿, Ο.106]. γοᾶγα ἢ, “Ὀ]οοά᾽, Ιπᾶρ΄ 
μα -γό-8. Τιαἰ. οοηιδγο-δίμ-ηι ἃ Κιπᾶ οὗ τυβῃ : [,{ῃ}. οφυοδαγαὶ 

.. 8. Κιπᾶ οὗ βϑοᾶρο οὐ τϑοϑά, ορῦ, "ζμοπάλγο- (Ἰιδὲ. σο- ἔτ. "ομθ-, 

1712, 8). Τία]ο βυ ἔχ -7,70- τ α΄. -θρο-, ἴμαἰ. ὀγτὸγμ-ἶ 1), 

γίοοῦγα, Οδο. Ῥομπα- γμρῆι πδτηθ οὗ ἃ ἰοχα (απίπρ ΡΪδ806, 

ἹΠΕἰπρ᾽’ Θ,ΤΟΙΠα᾽ δοοογάϊηρ ἐο ΟὈΥΒΒΘῚ Β ῬγΟ 8010 οοπ͵θοίαγ6). [μδὲ. 

γα (οπ ἐΠ6 1π|{14] ὁ 866 8 838 γϑῃ.) : ΟΗ6. δαγέ Ο.Βυ]ρ. ὄγαάα 

θαγα᾽, [6116 βυῆχ -"ο- τὸ α΄. -θλο-, Τιαῖ. βία-διήμει (-διιο- 
,. τὖϊἰο-, 8 269), Ὁπμῦτ. 8έα-" αγοη ᾿δι θα] γοπη", ΘΙ ρτι. ργ-ϑία- 

ἰαοὶγὴΣ ᾿διίϊδ ια΄ ἔτ, "-βἰα-Π-οΥγῖσ (8 211) --- Τα. “ργαθ- 

αὐ αϊγῖα. Τιαῖ. γὄδιι-8, Τταῦν. γοΐω ταθοβ᾽, ρυῖπι. [ἐ4]. ἥγομζο- : 

Τρ, γμαά Οοἰμ. γάμβ8 (8. γάμαα-) Ὑτοᾶ,, ορῇ, ἐγομάλο-8.; Τι,αἱ. 

 ω-8 88 ἃ ἰοδη-ογὰ ἔγοπι δὴ {Ππ|Όγϑη-ϑϑιηπ. ἀϊα]6οί. 1Τ,δἱ. 

δγ π.: 5Κν, ἀάμαγ, ΟΥ. οὐθαρ ΟΗΘ. ἄέαν ᾿υδάοῦ, [,4ἰ. 7εδοῦ 
1,8ὲ. 7ομδοῦ Ὀρβιάθ᾽ 7881 7.888: 858 ὈΓΟΥ͂ΘΒ (6 οτἱὶρίη οὗ ἐπθ 

1) Το βυῆχοΐοσα -αλγᾶ- ταὶρν θῸ πιαϊπίαϊποὰ ἴοςρ ΟΗΟ. γ{-ἰαγα 
8. γιαον ᾿δἰουο᾽, Ὀυὲ ΠΟΥ͂ α͵180 δάπιϊν οὗ Ὀρίπρ ὑσδοθὰ Ὀδοὶς ἐο -ἰγᾶ-. 
). Κυρο Νογηῖηδ]ο βἰδημ Δα ηρΒΊ]ΘΕγΘ ἀθσ αἰέροσγιη. Ὁϊ8]. Ρ. 46. 
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ὃ ἵγοτη αὖ, 8606 ὃ ὅ5δ2. [1 Τιαὐ. {μρριδιι-8 Ὀθίοπρα ἰο ΟΗΟ. ἰεμέ 

Ἰοΐπβ᾽ ΟΟΒυὶρ. ἰραυΐ)α ἹἸοΐπδ, Κιάπογϑ᾽, ἰὲ πτπαυδὲ ὃ9 ἐγταοθὰ δαοῖ 

ἴο ἃ Ἡονιαλο-8; ἰῃ6 οτρίηπ οὗ δ ἔν. ἀξ ψουἹὰ ἐμθῃ ὃθ6 οἱάθγ 

ἰθδπ {16 οδηρθ οὗ η5 ἰο π Ὀϑίοσο ἀθηΐβ]β (8 201). Οὗ. Οδβεβοῦ 

Ζαὰν αἴθδβοῃ. ἀ. Ρογί. 588 ἢ, 

ἴῃ οὗμον οδϑο8 1[,Α. ὦ δηᾶ 080. κἰὶ ϑίαμα ορροβίίθ ἰὸ ϑδοὶ 

ΟὗΠ6Γ τηθ614}}γ. [ω8ὲ. ηιοαΐι-8, Οδο. πι6 181 1ο6. πὰ τηθάϊδ᾽ : 8Κτ, 
"πάσδψα-8 οἷο., 800 ὃ 857. [,αἱ. αθαξβ αθαϊ]ὖ-8, ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΟΒο. σ6ῃ. 

88. Αἰ πο.8 (Οβο. δία 1} τγῶϑ ἃ [,δἱ. Ἰοδῃ- σοσα): 51. ἄάλα-8 

οἷο, 8006 ἃ 8605. υἱώμνα : ὅν. οἱαμάσα Ο.ἷν. ξοα αοἴϊι. υἱάμοῦ 

ΟΙΒυϊρ. οἵἴάουα ἱπιάονπ᾽. εοπ-αὖ οοπ-αἰξιι-8 Ὀοϑι 6 7α-ο-ἰῦ, ἔτοτῃ τί. 

αὐιδ- Ῥ]Δ466, ΙΑΥ, ἀο᾽ (8 350). [,8ὲ. ἀ ρΡοϊηΐβ ἰο ῥ 88 (π6 αϊγθοί 

ῬΓΘΥΙΟΙΒ8 βίαρθ, δυᾶ (μὰ ἐμ Οβο. καὶ οὁδπποί ὃ6 ρεῖπι. [(4]. αὶ 

Τδαὶ ἃ, ποὺ ὃ, ἀρρϑδὺβ αὔδου γ ἴῃ [μαἱ. αγάμο-8 ἔτ. ῬγΙπι. 

141. ἔαγβμο-8 (: ϑὅκν. ὥγαλϊυά-5 ατΥ. ὀρθό-ς, δ 110 Ρ. 150, 8 8306), 

γγΑ8 ἀσθ ἰο ἐπο οΟἸΙΠὈΙ πα οη δώ. 

ότι. Οὐποογηηρ ὑδ9 Καὶ ἰῃ [,6[. ἔπ ον: 8 τη ημεσθ ἩΪΟΝ ΔΓῸ ζθπ6- 

ΤΆΙΥ οοπηροίοα πὶ Κβ,κν. αἀλανιά-56 'ππάοτηιοαι,, Θοί. νάσαν' ἱππάοτ᾽ (ΟΡ 
8 244), ορ. ἐπ οοπ͵θοίυτο χίγθη ἴῃ ἃ 889 τοπι. 

ΟἸἹὰ τ βἢ. 

8 871. [πάρ΄. ἐ -ΞΞ ῥγίηιν. Κοϊὶ. ἐ. ἐόηιθη 'ἄατκ, ρταγ᾽ ἐσνιοὶ 
᾿ἀΔΥκηθββ᾽ : ὅ,κν, ἑάριαβ- π. 'ἀαυ κηθ88, [,αἰ. ἑεποῦγαο, ΟἨΗΕ. ἀφηεαν 

ὙψΠΠρῦ, ΤῊ}. ἐαηιβὰ ᾿ἀατῖκποδβ. ἑαγαίΐμαγ ᾿θογοῦ: αὖ. τερέω Ἱ 
ΌοΓΘ, Ρίθγοθ᾽ τέρετρο-ν ὍοτοΥ, ρἰπιοί᾽, μα. ἑογ ἰογεῦγα. οοἷέ Ἐν 

᾿οἰρεύ : Θν. ὀχτώ οἷο, β60 8 860. αἱ ἐ-ρτοίθγιί ἰο αἱένε Ἷ 

ἔοδίον, Ὀγίηρ υρ΄. ἐΐασαῖηι Ἱ βἰγϊάθ, σο σιῦῃ 1088 οὗ ἰπ|εῖ84] 8- 

(8 515) : α΄. στείχω Ἱ ρο᾿, αοἰμ. 8ἐοέσα Ἱ ἀϑοοπᾶ᾽, Ο.Βυ]ρ. 8ἐέσηᾷ 

Ἱ οοπιθ᾽, τί. 8έἐθλαῆ.-. 
οδὲ (τοδᾷ οδ4) Ογταν. οαπὲ μιπάγοά᾽ : Β51|κν. ξαέά-ηι α΄. ξ-κατό-ν 

Τ,αἱ. οοπέμ-ηι αοἴι, μπᾶ 1ἰϊῃ. 8γῇιία-8. 866 858 212. 518. 

βρίγαπίδὶ ἐμ, ἀ αἴνοσ. υονγοῖὶβι ριὔ- ἐγ Ὑποίμοτ᾽ : Β,κσ. τισι 
αν. μήτηρ Ἰιαΐ. πιαίογ. αφῃ. δεο-ἐμβααά ἀκα. δο- πὰ (ποπι. δοο-ίδε 

ἸΠ[6), βϑυζῆχ -ἐπέ- : 16ὲ. -ἐπί-, 866 8 514. 
8 812. πάρ. ὦ -ῷ ρῥγίπι. Κοὶὲ. ὦ, αδγο 'δγο᾽ αν-αϊγε 

Ὁοπϑρίοασβ, τϑηουπηθά᾽ : 5Κν. ἀαδάγδα Ἱ βανἢ, Αὐτὰ. ἐδ8- αρθ-η, 

4 



ἡ 812-314. [Ιπάᾶρ΄. ἀθηίαὶ Θχρ]οδῖνθθ ἰη ΟΟἿν. δπὰ ἄθϑγῃι. 

ὅτ. δέρκομαι Ἵ 866᾽, αοίῃ. φα-ἑαγ Ἴαη ἴο τρατκ οαΐ 

δκτ. ἀάμ- ΟΥ. ὁδούς Τιαἱὶ. ἀδη8 οἰ. ἐμηβ-ι-8 1 

ἰοοί ι΄. 
ἃ ψῶ8 βρίγαπίαὶ 6. δ. ἴῃ ογέά ᾿πϑαγί᾽ : ΑΥπὶ. 8 

στ. καρδίἃ χραδίη 1,δἱ. οοΥ͂ (βοη. ὁσογα18) Οοἰῃ. 

"γα -8 ΟΟΙΒα]ρ. 8γγαϊοο ἀθαγι. 8.66 ὃ ὅ22. 

πη ἴτοιη μά 6. ρ. ἷἰπ 7γῸ 80-8ϑραϊπα τοάυρ]. 1 

δκν, δβζάπα-ἀηιὶ Ἵ 7ογκ, Ἰθαρ᾽, [.4ἱ. 8δοαπαά-ῦ. 860. 

Αββι]δοι οὗ ἐδ ὦ ἰπ {π6 Ῥγορ. αὐ- ΞΞ 

ὉΠ] ΙΩρΡ Φ δπαὰ ὁ, ψῇθη αὐ- μα {Π6 ομϊθῦ 8006 

ἰοαἰάαηι ᾿αἀάγοθα, οοπυθγϑαίοπ᾽ Ὀθϑίάθ αὐ-σίάσι 

ἐρδιμεσμα ᾿αἀ]αἰϊοπ᾽ ἔν, ᾿ἀάἀ-δδιμισμά. οο, α ἷἰΒ ἴο ἢ 

πὰ » 88 δ. 866 8 519. 

ἢ 818.(. Ιπάρ. αΐἤ --Ξ-Ξ ρῥεῖπι. οὶ. 4. γμε-α 

ὔγπις, ἀτοΐη ᾿ἀδορΡ᾽, ἰο ὙΙΘΝ ΡΓΟΡΔΌΪΥ 4180 ἀοηῖμι 
ϑιδηο-γῖςΣ ᾿ιηο-ῖς (ποτὶ ἀ-Κὶπηρ᾽} : αἀοίῃ. ἀμ 

66 8 826, ΜΙΔΙν, ἀϊ 6 δβαοϊκαοά᾽ : 5!.ν. ἀλάς 

) 862ὥ. αγὰ Ἰριν (ἰο ψ μος ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ «Αγαἀμθηης 
ἐγαλυά-8 αΥ. ὀρθό-ς Ἃρτιρεν [,αὐ. αγάμο-8 (88. 806, 

οὗ ᾿'δοοθρέπι8, σταίβ᾽ : ΟΗΘ. ηεὐ πὶ ΟΝ. νηη)αΐ ται ]ά 

ἀ ν828 βριγϑδηΐᾳ] 6. ρ.. ἰῃ γίαα 'ὰ ἀγινίηρ᾽ : 64]]. 
)Η6. »ἤέαη ἴο πιοῦθ οἱ, αγίνθ, στ ἀθ᾽ Ο. 106]. γέ 

146᾽, τέ. γοϊαδ-. 866 88 522, 526. 

Οὐπηρᾶτο ἔυγί μοῦ ἐμά- οοτηθαί ἰπ Βιυὶΐ, ΡῥΓῸ] 
), γπιγ. Τ1μά-πονεἢ (πογίδ 'ῬΟΥΘΓ, βίγοηρίμ) Ζ7ι6-| 

Κσ, γώαβ- ᾿ρ., οοπιθαί᾽, 

αοτιηδηὶο. 

δ 814, Ιπάᾶρ΄. ἐ. Θοίῃ. ΟΗΟ. ἐδέ δ᾽ : ΒΚὺ. ἀξ 

μία ΟΗΟ. γομβέ τιραῦ : ΟΟουβ. γἄβία- ᾿ϑίσαὶρἢ 

ρεκτό-ς ᾿δἰγοίομοα οαἱ᾽, 1,4. γδούν-8, ῥτῖπι. ἔ, "γδ-ἴο 
αοίμ. ῥαώγημ-8 ΟΗΘ. ἀογη Αγρβ. ἄογη Ο.106]. 

κυ. ἐγζ-α-ηι ὍΔἀΘ οὗὨ ρυϑβθ, ΟἹΒυϊρ. ἐγ Ὑποση, 

Η6. αμάαγρ Αρβ. δθη" ᾿οἰμοτ : κυ. απεέαγά-8 

ποτ΄. οὐ. ναύγβαη ΟΗΘ. «τρογάαη Αρ8. ὡρρογᾶα 

κν, ροάγί-α-ἰξ οἴο., 8606 8 848. 



284 πὰρ. ἀθηίαὶ ΧΡ] οϑῖνθβ ἰῃ ΟΘόγπι. 8 814--- 315. 

αοίϊμ. πάϊα-μι-8 Ἰλδηπορ, ΟΗΟ. λοέ Αρϑ8. ἀδαὰ ᾿δίδξθ, οοῃ- 

ἀἸοπ, Ῥτορογίγ᾽ : 5Κγ, ἀξίσ ὅ Ἰατηϊπουδ ΡΒΘΠΟΙΏΘΏΟΙ, ἈΡΡΘΆΓΘΠΟΘ, 
Ρίοίαγο, ἔογα, Οοίμ. ΟΝ. δωπα Ο.Ἷ.6]. λδωμπαά-γαὰ ΟΗΟΘ. δι 

᾿Βυπάγοά᾽ : ΞΚκν. ξαίά-ηε οἴο.. 800 8 37]. 

1 {π6 ἀχοθρίϊοη οὗ -ἔζ-, οι Ὀθοδπιθ -8ζ-, ἴῃ 4]}} ὁοπι- 

ὈΙπαύομβ ἱπ τ 10} Ἱπάρ΄. ὁ υπάογνγοπὺ ἃ ΒΕ: ΕΠ ηρ’ ἴῃ ῥσῖπι. Οἴογπι., 

ἔπογθ δοβθ ἢγεὺ οὗ 411] ἐμ6 ἱπίογἀθπίαὶ βρίγδηξ δ, ὑῖοῖ ῬΑ 

Ὀοοδηθ ἄ. [ἴπ αοἰ!ι. δ Τοπηδὶ θα ΘΥΘΓΥΎΠΘΙΘ, ἄ ΡΑΥΟΥ Τοχηδὶποά, 

Πα ῬΑΡΕΥ Ὀθόδὴθ ἀ. ἷἴπ Ηδ. ἢ' δμὰ ἃ Ὀθόδπιθ ΘΧρ]οβίΥοϑ 

δθδῖη. ΕῸΓ ἀοίβ1}]8 800 ὃ δ21 ἢἶἾ, 

Ργῃ. αογμ. ἰπὶ[14] δὶ- ἴγσοια ργθ- ὕὄθγηι, ἐΐ- Ὀδοδπθ - 

ἴῃ ργοδέ αογη. δὰ Νοῦθβο. ΟΗΘ, ἤξτομαβ Αρβ. ἥοόμ ΟἿ. ἷορὶ. 

ἤψ)α Ἴο δ6ο᾽ : σοί. ῥνμμαπ. ΟΗΘ. Μέμαμ “ἴο δᾶγϑββ, δαίξογ, 
8815 ὑγροπ γ᾽, Αρ8. Παΐ Ο.166]. Μᾶν ᾿ἀθοοι ἴα], ἔα]80᾽ : Θαοἐ. φα- 

ῥιάϊμαπ ἴο ΟΕΥΘΒΒ. ΘΟ01η8016, Βροδὶς ἐγ θμαΪγ ἰο, ΕἸ πιο ]ορίοδὶ 

θαυ γαϊθηΐθ Ὁ ἰπθθὸ πΌΓΔΒ ἂτὸ ψαπέπηρ ἴῃ ἐῃθ οἶμοῦ [πάᾶν. 

Ἰδηρῦδρθ8. 

Ιῃ Μ|Ί4α]6 ἀθυτηδῃ αἰα]θοίβ ἐιῦ- τες ρτῖπι. αθγα, ῥὼῳ- ρϑββθά 

Ἰηΐο ἀιο- (χμ). Μοά. Η6. φάμεν φμᾶησοίη (Ὀθδι46 σιράπφοη): 

ΜΗΟ. ἐιροῆσοθ ἴο ρὰξ ὑπᾶϑὺ οοπϑίγαϊπί (ορ. ἔθ οὐὔἐπορΎ ΡΥ 

ἐσιαης ἴου ἐιοαῆσ ἰὰ Οτἰπηπὶ Ὦ, ατϑπηπι. 13 855 τοὶ. οὗ ἐδ 

ΠΟῪ τ ρτὶπί), Ο.106]. ῥοίησα 'ἴἴο οομρο}", ΜΗ. φμονοῦ Μοὰ. ΗΘ. 

φιθῦ (ὈθοϊάθΘ Μοὰ. Η6. σιρογοἶ) : ΜΗ. ἐισογοῖ, ἐισθ 'ὀγοβϑ, οὗ- 

᾿φαο᾽, αοὐμ. ῥυαΐίγ}}8 ἍΠΡΙΥ. Ορ. ΟΗΕΟ. φωϊζαϊση ὃ 818. 

8 816. πάρ. ἃ. Οοἴι. ἐμδαη ΟΗῸΟ, σίομβαθ Αξ8. ἑθόν 

Ἴο ἀγαν᾽ : ασ, δαι-δύσσεσθαι " ἕλκεσθαι Ηρβγολ., [.8ὲ. ἀομοῦ αποῦ, 

τὶ. ἀομᾷ-. οι. ἐγίσσυα ἔ. 'δογοπαπῦ ΟΗΘ. ἐγέμιρα ᾿Βάἀ6 γ᾽ 
(8 1719 ν. 157) : Ργυββ. ἀγμιοὶ ἢ, “αι, ατ. δροόν " ἰσχυρόν 

ἀ4ργεῖοι (Η656γ0}.). Οοἰἂ. λαέγίσ ΟΗΟ. ῥθύσα Αγ8. πφονγίθ Ο.]οεὶ. 

᾿)αγία ᾿Ἀθατ᾽ : αν. καρδοίᾷ οἷο., 800 8 812. ἀοίϊ!. σαπ ΟΗῸ. 

εοἴχχαη ἴο Κπον᾽, [πάϊο, νάϊῥ τροῖζ Ἵ Κηον᾽ : ὅν. υέάα οἔο., 866 
8 849. 

ΟΗΟ. ς νὰβ {Πθ δϑυϊοδία 8, ὙΠΘΓΘΩΒ 775. ({Π0 οἱάοβὲ Μι.. 
μαῦθ Ζῷ δέον Ὀοίι ἰοπρ δπᾶ βῃογί συόῦϑὶϑ, ΠΑ ΪΥ 2) ᾿γα8 ἃ Τοῖ- 

0Θ1688 ΒΡῚΓ δηΐ, 1080 Ροδίἐϊομ οὗὨ δὶ ου δύ 800Ππὶ8 ἰο παᾶγθ θοῦ 



[.315--811. Ἰπᾷρ. ἀοπία! οχρ]οδῖνοα 'π θγπι. δηὰ Βαϊὲ. 

φμθπ αὶ αἰ ογϑηὺ ἔτοτὰ ὑπδὲ οὗ 8 (Ῥὺὶ ἰῃ δὰ] 

1168 ἢ). 

Ρηπ.. αοστη. ἐμ Ξε [πάρ ἀνφ- Ἀρρϑασβ ἰπ 1 

θΗ0. ροτοὰ 848 φί-, φιζαϊδη, Ἴο ἀουδύ Ὀθ6149 
ἐποὴ8 ἀου δι᾽, ἕο ῥγῖα. αοσπι. Τμ- ΟΗῸ, φιοί- 

ἴπο, 866 8 849. Ορ. ἐμ0 γοῦηρδῦ 4ημ- Ξξξ ὑυϊπ' 

Μ|4416 αἀοσιηδη ὃ 8174. 

8 816. Ιπάρ΄. ἀξ. Οαοίῃ. ἄασε ΟΗ6. ἐασ 4 

ὦσφν 'ἀαγ᾽ : ϑκν. πἰ-ἀασῆά-8 “τοαί, μοὲ ἐϊπιθ, Βιι πη Πηι 
ἀαφὰ ᾿ιατνοδί᾽ (ΡΓΟΡΘΥΪΥ ποὺ ἐϊπιθ᾽.), ορῖ, Ῥάλοᾳρῆιο-8 
ϑυγη, Θοί!ι. δίπάαηπ Αρβ. δίπάαη ΟΗῈ. δίμέα 

Ἰο δἰπά᾽ : ΞΚν. δώπαδαπαηι οἷο., τί. ὑμοηαΐι-, 860 

αοίῃ. απα-δίμάαρ ἴο οοπηηδηά, ογάθτ Αρβ 

διοίαη Ο.166]. δ7δᾶα ἴο οὔοτν᾽ : 5Κν. δόασμαμιϊ Ἵ 

Ρογοοῖνο, αὐ. πεύθομαι πυνθάνομαι Ἷ ἰπαυΐγα, 88 

Ὧο ἀπακθ᾽ ΟΟΒυϊρ. ὀδαδξίί Ἣο ψακθ, τγαίοι ουθτ᾽, 
ἃ ἄγοβο ἢγβί οὗ 8411] ἴῃ ΘΥΘΕΥ͂ ΘΟΙΔΙ πα 0ἢ 

ΤῊϊΒ σϑέυσῃθα ἰο ἂπ θχρίοβῖυθ ἰπ Ὗ οδϑὲ αϑθῦῃι. ᾿ 

ΑΓΕ ἴῃ αοἴθ. ΕῸΣ ἀοία:]8 866 ὃ 581 ἢ, 

Β]ἐ16- ΒΙ] αν οηῖα. 

8 8377... πάρ. 1. 11|8, ἑαβεψίξ ΟΟΒυ]ρ. ὁ 

Εν. ἐἀκῥάιηξ Ἱ τηαῖκθ, ἔδϑϊοη᾽, ΟἿ. τέχτων ὑ" 

χῦ, ΟΟἾν. ἐαὶ ΑΥρομίου Β αχθ. Γ, β8ουϊέ-δ( 

5 Βῃϊπο ΓΘ Β γ᾽ : 81κν. ὀυΐέ-γά-8 δυδί-ά-8. “ὈΥ.ΠΠ 
(ετέ-. Τλϊῃ. κογί-ὼ Ἷ ἢδν, βέγικο ΟΒα]ρ. ὀργὴ 

γεξ- ἀπ Ἵ οαΐ, 8011, τὲ, φογί-. Τλ[ῃ. αἐ-Ίηι 

αΪρ. ρα-πιρ-ἴξ ὙθιλΘι τα ποθ᾽ : 5Κν. ἡπα-ἐ-ὖὃ ὁ 

5 ἃ {πὶπκίπρ᾽ οὗ, πιράἀϊ αὐϊπρ᾽ (τί. τι65-). 

εἰ Ὀδοδπιθ δἰ (ορ. φσὶ ἔν. αἱ, 8. 818) ἴῃ 1.18} 
ΤίδΙο (8 867). ϑυΐῆὰχ -ἀΐα- τῇῪΑά Τιαί. -οἶο- -ὸ 

ς--5 Τιοιέ. -ἰγ-λῖ-8. ὋὉδτ, Π(ῃ. 8έἐεἰζὰ Τιοῖξ. 8έ 

ιἜ. εαθ-οἰμμτι 8αθ-ομἶμτ- 1), [Ιἀἰὰ. φαηπν- ϊὰ 

μερξαγο, οδίί]θ-ταπρο. ΤῊ Ργουϊοιβ βίαρθ ἐΐ τ 
ταϑϑβίδη : δὃ--ϑοηειηι8 ᾿μπαυϊηρ; την κοά᾽ ορροδββὰ ἐι 

δος, Ὁ 



286 πάρ. ἀθηΐδὶ θχρ]οβῖνθθ ἰῃ Βα] ι. 51]6ν. 8. 31771---380. 

Ἰῃδυῖς (Βυτάα αμη- ΟΜ] οἰ ομ 8 Βοϊίν. ΥἹ 245). Οὐ. 4180 ἐπ 
Ἕ,.,.,..Ό. .....ὦ 1 τοι. 4....1.1Σ]} ,. Ὧ,.....11,. 3.,....» 4Ν.... ..1τ9ς.1 .1....3.}5»51" «ἃ 



ὁ 380. [πᾶρ. ρα]αΐβὶ θχρὶοβῖυθβ. 287 
- τ }ἢ -΄ὦὦἝἴἕ 

ΧΡΙΟΒΙΥ 68 ΔΓ ἰ0 Ὀ6 ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΑ 88 ἐῃθ 1π|πηθ Δ 6 } 77 ῬΓΘΥΪΟΙΒ 

ἰαρο; ὙΠΟΥΘΑΒ ἰπ Ατ., Ασηθη., Βα] 16-83]αν., δπα ΑἸ δηΐδπ {Π6Υ 

Ἰ8Δ}]Υ ΔΡΡΘΔΓ 88 βρίγαπίβ (ἴπ ἀσηῆθη. δ ἴῃ 88π|86ὲ ἐϊπ|0 88 

ΑΠτοδί86) ΟΥ ἐπ 6 1} ΘΟΒΕΙ ΠΟ. 

ΤῈ 18 ροβϑϑί 016 δῃά ποὲ ᾿ργοῦ 8016, ἐπαὺ ἐΠ18 ἀἰνουϑι εν το θοίϑ 

λ Ῥτίπι. [πᾶρ. ἀἰἴδγθποθ οὗ δγπουϊδίΐοη, ἐμαὶ [Π6 οτὶρῖπαὶ οχ- 

οἰοβῖγθθ ὙΟΓΘ Βροΐίζθα ὙΪ ἃ ϑρίγαπΐα] οΟ]Ου τ πρ (88 αἰιϊοαίβο ἢ) 

Ἢ 0η6 Ῥογίοπ οὗ ἰΠ6 [πᾶρ. ραγθπί ἰδηριιαρθ, ὙΠ1|8ὲ (ΠΟΥ τὸ- 

ΠΑ η64 Ρᾳγα ἴῃ {6 οἶμθυ. Τμΐ8 ἀϊδ᾽ θοίο4] αἰ ἕθύθποθ 88 (θη 

τδηϑιη 64 ἐο (86 ἰηάϊνι 4] ἀουθϊορπιθπίβ.Ό ΟΡ. ὃ 4117. 

ἯΥε οἰδβϑ γ {π6 ἱπαϊνι πα] Ἰαηρτιαρθθ ᾿π ἐπ [0]]Οπρ; δδ ἴπ 

Ἰορογάδποθ ὙΠ {8 ἀἸΘΓΘμοΘ ἀπ ρὶνθ ὈΘΙΟῪ 8ῃ δὈυβέίγαοί οὗ 

6 π8.4] γϑργθβϑηϊαίϊοπ οὗ 1 ρμαϊδίβ]β 'π ἐπθ γϑγίοιιβ ἰδηριδρθδ. 

..““«ᾳ«““ΦῇφΦφΦὉῇῇπῇῃῇῇΦῇφῇΦῇΦῇφΦΦΦΩ οι ςςῷὸῷ!ἫἊἫνψι.ᾳ0.»ν.-.......,. 5599... ἡ 

] : | 

ἀξ. αν. ἴω, ον, Οόστα. | 5κῦ. : ΑΥν. ,Ατηι. Αἱ, Τα}. Β1Αν. 

: 
ξζ  κχ]ς εὖ ζ, χ(λ), σ΄ ἃ ΓΝ 8 Ε 85} 8 

Ι , : 

ΠῚ, ΝΞ | 
δϑιγ 9“ ᾿ 7, (ὦ) : 2, σ᾿ ὃ ἦ Ζ 

] ' ! : | Ι 

Ι ! ξ ᾿ς " 
δι. χ λ,9 ἢ 9 ὅ "».. ας ' »ε] δ) ὃ « 

Η : Ι 

» ΕἸτθῆζο 1870 (ἐγδπβαἰοὰ ὈῚῪ Βαζζιίρῃον δηὰ ϑοῃ πϑίζου- Β᾽ αἸ9Υ ἀπάον {ἢ 9 

16 ᾿ογϊοδαηροπ ἅδον ἀϊθ νογρ]οίοι. Τδυί]θητο ἀθθ ϑ'δηβιγὶὺ οἱο.", Η8116 
812) Ρ. 101 δ΄, Βευά) ογεοὶ Π1| (1811) ρΡ. 25 ; Ηδυοὶ Βονυθ ογίεἶᾳαθ 

3. Νον. 1872, 7. Μαν. 1814, Μόπι. ἀο 16 806. ἀθ ᾿ἴηρυ. ΠΠ 261 Α΄: ΕἸο 

}16 Θμοπδ] ἶο ϑρυδομοί ποῖ ἀον [πάοροσῃ. ἘΠγοραΒ [8178 ᾿. 1 ΄. 0. 

Ι δ Ἀπιϊὰ ἐξ Φ6η. 1,11.-Ζο1. 1814 Ατί. 14. 1875 Ατί. 588. 1877 Ατὶ. 247, ΚΟ ἢ Β 

ἰἔβοιν. ΧΧΥ͂ 64 (ἴ.: Ἡ. Μῦ]]6τ 10 Ῥα]αίδ γοῖῆθ ἀον ἰάρ. ατυαπάβρτν. ἱπὶ 

ξθσιι., [μοἱρΖ. 1875, Κυπη Ζίβοηνυ. ΧΧΙ͂ 427 δ΄.: ιΙπάϊβον Κυμη- 

ΘῊ] οἰ ον Βοϊίν. ΥΠΠ 25 δ; Η ὕ ὉΒ οἷ᾽ πιαὴπ Κυδπβ Ζέβοιν. ΧΧΠἪΙῚ 21 Ν᾽, 

84 δ: Βοπῖον αδέξ. ΝΘοῖγ. 1876 Ρ. 291 δ΄. 1,98 Κίϑη Ὠοο]ίη. ἱπὶ 514γ.- 
2ξ. υπὰ ὅοτγι. 1870 ᾿. ΧΧΙ͂Υ ἔ,;: α. Οσυτνίϊα5 Βιαά. ΥΙΙ 261 Ε΄: ΒοΖΖ6η- 
ΟΥΖΟΙ ἴῃ 8 Βοῖϊξν. 11 151 ἢ, ΥἹ 2306; Καὶ ὕἴοντποῦ ἴπ Μοτρῃ. ὕὉ πὶ. 
110 δὲ; Ε΄, ΜΠ]]6 ν᾽ Βιίσζαηρδθον. ἀ. ὙΠ] Θποσ ΑΚ. 1878 νη. 8 δ΄. ; ΚΙ] υρ9 
ἱῖν. χζὰν ἀβοῖ. ἃ. ρόγπι. Οοπ). 1819 ρ. 42 ἢ: Εν δά Βοζζθηῦ. Βοϊἐγ. 

1 12 α.; ΟΟ1}1ὺ2 014. 177 δ΄... ἀ᾽ΑτυοϊΒ ἀρ Φυδεαΐην!}]]9 Μέμι. ἀθ 
, 806. ἀθ Ἰίηρι. ΙΥ̓͂ 422 ΄.; Οδ.}} 0 ΕΥ Ῥδυ]-Βγδυηθ᾽β Βοϊΐγν. ΥἹἜἼΙ 256 δ - 

6 Αὐἰἢ. Κυλιπβ Ζίβοιυνγ. ΧΧΥ͂ 306 ἢ, ΜοΥρῃ. ὕπὶι. ΙΥ̓͂ 401 δ.: Βοτβδυ 

ἴθ Ουἰξαγα]θη υπὰ ἴπἰγο Ὑογθίπάυηρ, παῖ ἡ ἴπὶ [μα θ᾽ πἰβοῆθη, Βου]ΐη 1885. 
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1πάο- ἀογμηδηῖο ρῥσῖπι. ροτίοᾶ. 

8 881. Τοπυΐθ ᾧ. "ζηνότηι ᾿πυπᾶάτοά᾽ : αΥ, ἑ-κατό-ν [,ἱ. 
εομΐα-ε ΟΟἿν. οδὲ Οοίμ. μπᾶ -ἰ- ὅ5Κγ. ξαίά-ηι ΤΑϊῃ. 8ζὶῆηα-8. 

Ἐφμόζιγο- “αἰμον-η-Ἰαπτ᾿, "δμοζγή- ᾿αοίμογοϊη αν: αὐ. ἑκυρός-ς, 

ἑκυρᾶ, Τι8ξ. 8066}, 806γμ8, Ο(Οὐοτη. λιοίφογοη, ἤισοσον, Οοίμ, δυαίΐδγα 

τη. ΟΗΕΟ. ϑ8ισίσαγ ἢ. - Ἐ-Β5Κνει. ὀνάξιγα-8, ἑσαξγή-ξ, Αὐτὰ. βἰροβμν ἴ, 
Τ1ἢ. 8φοϑςιγα-8. τῇ. ἢ: οὐ ἔμ ἰηϊ|4] ΚβΚν. ὅ- Αὐτὰ. 8.- {1}. 

82- 8060 88. 557, 4. 562. 581, 2. Εἰ. μοὶζ- πίον ἰπ᾿ : Θσ. ἐοῖχο-ς 
οἶχο-ς ποιδο᾽, [μ6ὲ. υἷονι-8, οἴῃ. νοἱλ8 (σθῃ. οοἰι818) π. ᾿αἰβύγιοί᾽ -ἰ- 

ΒΚν, οἰδάηιξ ἱἵ ϑηΐον, οοπηθ᾽, ΑἸΌ. υἷϑ6 9]. 'Ῥίαορβ, [ἀ{ῃ. υξβσδι, 
Ἣο ὃδ6 ἃ ραοβί, ἰαγγγ᾽, ΟΙΒυἷρ. υἱδὶ ᾿ν! Προ. Ῥοζέίόδις Ἐοζέό οἰ! 
(ορ. 8 645 πα] 1): αΥὗ. ὀκτώ [μαἱ. οοἱδ ΟΟἾν, οοἶιέ 5». αοὗι. ἀαπέάμ -ἰ 

ΠΥ, αὐξαί, αὐςίά ΤΑϊῃ. αϑορίδηὶ ΟΟΒυ]ρ. οβ-ηιῆ. 

β ]άοτῃ ἰπ βϑυβῆχαὶ οἰθιηθηίβ. "ἐμ -ζό-8. οὐ Ἐ)μμη»-ό-8 'γουί- 
ἔυ  : 14. 7μυοηοι-8 ΟΟἿν. δας ὅς (δ 181. 114) αοί!. 7995 

(σάφα) -Ἐ 8.κν. γνσαξά-8. 
8 882ὥ.Ὀ Μροάϊα ὅ. ὅοη- ὅηπδ- 'σοὶ ἴἰο Κπονγ, Κπον᾽ : ΟΥ̓. 

γι-γνώ-σκω Ἵ ροτγοοίνο᾽, [,δἱ. φηῦ-ϑοῦ πδ-8εῦ, ΟΟἾτ. αὐἀ- φξη-8α. Ῥογί. 

ὉΟΡΏΟΥΙ, Οαοἰμ. ζαππ Ἱ Κπον᾽ - Β5Κγ. 74-πά-πεὶ ἹἽ Ῥδγοοῖνθ, 
Κπυον᾽ (δ 258) ἀν. ἀ-ξαΐπέϊ- που θάρο, οχρ]πδίϊοπ᾽, ἄστη. ὁση- 

αν 8ού. Ἱ Κπον᾽, 11:8. Ἔδίπ-ὁἱ ἴσ Κπον ΟΒυ]ρ. σηα-ἐΐ ἴο 
Κπον. ΒΕ. φιοϊξ- ᾿διτὶρ οἱ, τακ᾽ : αν. ἀμέλγω 1,41. πεμϊφοῦ 

ΟΟΙν. δησέηι. ΟΗΟ. ηδον Ἱ τα’ - ΞΚν, πη )άϊῥ 'πῖρϑβ, τγιυβ, 
Οἰθαπβ᾽, ρᾶτί. ρᾶ88. ριγόίά-ἨἙ Αν. τηπουν ζαϊζέ ᾿διγῖρθ,, 111}. »πόϊξη 

ΟΟ.Βυὶρ. νάσᾳ Ἱ τὰΣκ᾽. 

Ρείτῃ. ἱπάᾶρ. βυΐῆχοθ τι ὃ. β66πὶ ποί ἰο ΟΘΟΙΓ. 

8 888. Μοάϊα 88ρ. 8. ὅτ. χιών βῃον᾽ χειμών ᾿πὶηίοῦ, 

1,αἱ. μίοηιβ, ΟΟἿν, σαὶ Ο.Ογηγ. σαοηι ΟὈοτπ. σον ᾿'πὶμίοσ᾽ (0. 

8 392) - 8Κε. λώνά- Ῥτοβέ, βΒπον᾽ Αν. δίρια- ᾿πὶπέου᾽, Αὐπι. {τι 

Ἑπον᾽, ΑἸΌ. ἀὐρηρηι ᾿πιπίον,, 108. ἔξδηιὰ ΟΟΒυΪρ. φέρια ὑπ ηίοτ.. 

ΕΔ. μοδῶν Ὑθμοσθ᾽ : αν. ὄχο-ς ᾿σαγτίαρο,, [,8΄. σοῆῦ, ΟΟἾν. ἔΐξη 

Ὁαγτίαρθ᾽ (8 526), αοί!. φα-υσαη ἱἴο πιονθ᾽ - 5ΚΥ. οὐδαξέ ΑΥ. 

1) Κυτβοιαὶ τυῖΐοβ δζοδζίγαϑ. Τῃθ Ῥαϑ]δΐίβὶ Ῥτοπυποίβεϊοι οἔὗ {19 

ΒΘΟΟηά 82 ἰΒ ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἄμ ἴο 8581] ἰοη ὙΠ ὑπ 6 ἐη118] 82- ΘΝ δὰ Ὀ608 
Ρδ]αίαϊ ἰδοὰ ὈΥ πο 0] οσίῃρ ὁ. 
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αζαϊ ὶ Ἰοδάβ, βοϑϑ᾽, ΑἸΌ. υἱόθ Ἱ βἔθα) (οτίρ. Ἱ Ἰοδά αὐγαγ᾽), {0}. 

εὖ ΟΟΒυ]ρ. ρόδα Ὑθϑδο.. 

Ρηπι, [πᾶρ΄, βυῆχοβ τὶζῃ δ΄ Βθθῖὰ ποὺ ἴο ΟΘΟΌΓ. 

α. Το ἰαπομασο-φγομρ εὐἰξδ οαρίοδὶυό8. 

Οτϑοκ. 

8 8384. πὰρ. ζΖ. καρό-ἰᾶ, Ἰοῃ. κραδίη ᾿θατί᾽ : [μα[. σον Ο ἶτ. 

γε Οοίι. λαέγίδ ᾿ἀθαγ᾿ -{- 5[κν. ὁγαααλά- ἢ, ᾿οοηῇ ἀθποθ᾽ (8 282), 

πῃ, δίγί Τὶ}. 87 γαὴ-8 ΟΒυ]ρ. 8γγαάϊοο ᾿θαντ. κλυ-τό-ς ὉὙθ-. 

οὐσηράᾶ᾽ : [ωμαἱ. ἐπ-οἰμέμ-8. ΟΟἿν. οἱοίἑ, ἱτοπονποά᾽, ΟΗΘ. Ηἱοί-μαγὶ 

Οἶμὰν τ ᾿"Κλυτό-σερατο-ς -ἰ- Β5Κτν, ὁγμ-ίά-8 “Ὥραγά, τοπονηθά᾽, 

τη, ἐφ 'δυ ἀ 1 010 ἔν, ᾿ϑἰμω- (6, ΗΠ Ρβομαδαη, Αὐπιθη. δία. 1 88), 

).Βιυιΐὶρ. 51ον-ο ἱποτᾶ᾽, τί. ζἶδῳ-. εἴκοσι, Βοί. ἔα. “ἕκατι 'ἐνγθηςγ" : 

Δι, οἱοξβίηιμ- 8, ΟΟν, ἤοῖα ᾿ὑπϑαίγ᾽ -ἰ ΒΚν, οὐδαϊ-δ ἼὮΘ ὨσπῖθδοΥῦ 

Νοηἰγ᾽, Αὐτὴ. ἤβϑαη ᾿πθηίγ ἔν. ἔσϑαη Ἰσίβαη (- ἴτ. κ-, 8. 1602). 

ὄρχο-ς Ῥίφ᾽ : [μαἱ. ρογομ-8 ΟἿτ, οὐ ΟΗΟ. 7αγῇ γαγαΐ -1- ΤΑΙ. 
ω}8Ζα-8 ΟΙΒυϊρ. ργαβϑο Ῥίρ'. ἷ 

Ετοπι ζῃς ΔΓΟΒ6 ππ, ΜΟΙ 88 8] Ρ0}1{Ε0ἅ ἰο πὶ ἰπ 4 }}γ. ἵππο-ς 
οτβο᾽ : ΞΚν, ἀξρα-8. πάντ- κ41} : Β5Κν. -ἐναηί-. 8,06. 8 166 

, 141. 

ζὲ Ὀδθοδπθ σσ, ττ. μάσσων Ἱοπροῖ : Αν. τηαϑγᾶ 'πτοαίοτ᾽. 
60 ἃ 489. 

Ῥυΐπι. τ. χε τς Ἱπᾶρ. ζέ ἀπὰ φέ Ὀθοᾶπιθ τε ἰῃ τοί. ἐργο- 
ὠττᾶ-ς --- Αἰξ. ἐργο-διώκτηςς ᾿ἰΑθἰκπηαδίοτ, νυττέ 106. 8Βρ. -Ξ 
{τ νυκτί (τι οὐ, 8 421 ο). 

8 886. πὰρ. ὅ. γεύω ἽἹ Ἰοὲ ἰαδέθ᾽ : [16[. σειϑ-ΐμ-8, ΟΟἾτ. 

σὰ ὉΒοΐοο᾽, ΟΘοίῃ. ἀίμδα Ἱ ἰοϑέ, οδμοοβθ᾽ - Β5Κν, 7265-α- Αν. 
γοξ-α- τὰ. ἴἴανουν, ᾿κἰπάποβθ᾽, τὸ. ὅ6,48-. ὀρέγω Ἵ τοδολ" : [μ6{. γεφῦ, 

τς ἱπῆρογ. διγί ἰδίαπά ρ΄, αοίῃ. ογαζ)ζα Ἵ τϑδοὰ ὑρ᾽ - βΚκν. 
{),-ἐδέλα- Αν. τα εΐδία- οἰταὶρ ξοβί, τηοϑὲ 7υ8έ᾽, 10}. γᾷδυ ,-8. “ἴο 

60 ΟἹ δβέγθίοῃϊπρ οπϑβοὶ. ἔργον “πσοῦκ᾽: Θοίῃ, σαώγζχ)γα Ἱ 

ΟΥΚ, οἴδοοι᾽ -ἰ Αν. οογ σοί ᾿οδοῖθ, ΘΟ ρ]οίθθ᾽, Αγπ). σογο ἵπουκ᾽, 

. τιογῦ-. 

δὲ Ὀδοδπιθ ζ (σδ), δ. ἄζομαι Ἵ βίαπά ἴῃ αὐγὸ οὔ", ἰο ἅγειο-ς, 

. ΔαΌὉ-. 866 8 498. ' 
Βτιυκτδη, Ε]οτηθηΐϊ6. 19 

εὐ παν. 

- - 

Γὰ ιν ᾿ . 
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τ νπρμ. τὰν 
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8 886. πάρ. δῇ - ῥεῖ. αν. ζῆ. χαμαί δι {δὸ στουπά: 
Τα. δωηηρβ, ποηιῦ (ΞΞ ὁ ἐπιχθόνιος), αοίμ. σώρια Ἰωδη -ἰ- 8Κν. 
7ηπ-άβ8 (δ 469, 8. δδ4 το. 1) ἀν. 2ς“-:-ὖ (8 401) ρθη. οὗ {0 

θαρίμ', ΑἸΡ. δὲ 'ρασί μ᾽, Γἱ{8. ὄδηιό ΟΟΒυ]ρ. φοριζγα 'ϑαγί μ᾽, χείρ 

'᾿βαπᾶ᾽ : Αὐσπ. 7οΐη ᾿παπά᾽ Ρ]. 76Γ-, ἔχω Ἱ μανο, Βοϊά᾽ ἔαξ, σχή-σω: 

Οοίμ. ϑέσίβ 'νϊοίονγ᾽ -- 5Κτ. βάῤλαβϑ- Αν. δαξαΐι- ἢ. 'Βίγθηρ., ΡΟΥ͂ΤΟΓ, 
Υἱοίουγ. σπέρχω Ἱ ΒΌΓΓΥ οη, ἀτῖνθ᾽ : -{- 5Κν. ϑργμαψαίἑ ᾿δαρ τὶν 

Ἰοηρδ ἔογ᾽ Αν. 5.6. χζαϊίξ ᾿δἰτῖνϑϑθ.. 
διὰ Ὀθοδπηθ σσ, ττ. ἄσσον ὍΘΘΓΟΙ ἰο ἀγχι, τί. αἢξἠ-. 8866 

β 491. 

Τ4]}10. 

8 881. [ηὰρ. ζ. Τιαἰ. οδηϑοῦ, Οβο. οθηβαΠ, ᾿ΟΘηβοίου : 
 8,|κῦ. ξάδ-α-ἐξ 'τοοϊίθβ, ργαῖϑθθ, [,δ[. οἷ-8 οἱείον, Ὁταῦν. δϊ- πὰ 

ϑί-ηιο δὰ οἰξίπια, τϑίγο᾽ ὄἶγϑ ᾿οἰἔγα᾽ : ρβϑῦβαρβ Οὗ. πϑαΐξ. ποιι. 
800. -κι( ὃ) ἴπ οὐ-κί ναί-κι πολλα-κι (ΟΒ ΠΟΙ͂ ΜοτΡΉ. πὲ. 1Υ̓ 241 [.), 

ΟΟἾν. ο6 Ὅπ ἐπὶθ 8:46, Οοὐ!. πέσηρωπα Ἰό ἐπιῖθ᾽ -ἰ Ατηι. -8 ἵμὶδ᾽ 

(ϑυῆχοα ρῥγοποιη), ΑἹΡ. 9ἐ-οΐόξ ἵπ {Π18 γοαγ᾽, 1}. 82ὲ-8 ΟΟΒυ]ρ, 
δὲ Ὡἰ6. [μ8ὲ. εἰζοηῦ οἰτοϊοϊίαο, ὉὈπταῦν. ] οί πὶ Ἰϑοίϊσαιη : τ. 

κλίνω Ἱ Ἰθ8ῃ, θοηά᾽, ΟΟἾτ. οἷοοη ᾿δἰαηί, πη͵αϑὲ, θαα᾽, Οοεμ. λῥάϊης 

ἍΙΠ) -Ἐ Βκκν. ἐγάψ-α-ἰ Ἰθαὴθ ἀραϊπϑὲ, ἰὰγ8 οπ᾽, 11. 8)ζατία-8 
“ποπηίδίη-8]Ορθ᾽, τέ. ζ]οῖ-. [μαὲ. ἄδοθηι, Ὅταν. ἀ686.- μ΄ 'άυο- 
ἀθοίμη᾽ ἐθϊκατὶθβ ασφμγίον ᾿ἀθουγίβ Οϑο, ἀθ}κ πιδὴ π' [8 ᾿ἀδοῦ- 
Τηδηἶἷβ᾽ : ασ. δέκα Ο.ΟἾν. ἀοὶοἢ, η- οἰ. ἑαέδι -- 5Κν. ἀἀξδα Αττηι. ἰαβη 

Τὰ. ἀδθσίηέ ΟΟΒυ]ρ. ἀδβοῖ θη, Τα. ὀφιο-8, ὕὕπιῦγ. {τ 

οΚυΐηθ ἔγᾶῃβ ϑαυϊπαπι (ὉΡ. ἃ 481): α΄. ἵππο-ς Ο.Ἶτ. εεὰ 
'οΥθο᾽, αοὐ!. αὐπυα-ἐμπαὲ βάτος" -ἰ- 8Κν. ἀξυα-8 οτδβο᾽, ἱεἢ. αϑῦα 

Ἱπᾶγο᾽, πάρ. τοῖμο-8 δεῖμα. Τιαἱ. φμόνον φιοβίμ-8: -Ὁ- ΒΚ, ἐσάβ-εϊ-πεὶ 
Ἱ Ὀγϑδίῃθ, ϑηογί, εἰσ ν᾽, τὲ. ζμοβ-. 

-οὐν Ὀθοδιιθ --- ἰὰ 1,δἱ. : εν οἰηεῖδ; ἴμ6 ας 'ἰῃ δ6- ΕΣ ΔΒ 

ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ἢ. 
Ῥυΐπι. 114]. ἃ (ραυ γ τε πάρ. φ, 8 430) Ὀθοδπμθ 4 βἰ οἱ δαὶ 

ἴῃ ὕπιδτίδηῃ Ὀοίογθ ὁ- δῃᾶ ἐτνοόνθὶθ, σοῦ οδηηοὶ θ6 ΠΊΟΓΘ 

ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ἀοῆπρά: ἃ, 8.85 (δ 38). Βοβίἀθβ δἰ πιὰ οἱο. αἰ γδάῦ πβπιρὰ 

ὁΡ. ἔωγίμογ: ἐἰδὲς ᾿ἀθοοί,, ἰο [μ4[. αἀδεοί ἄφομβ, ϑκν. ααδωδ-ψά-ἰ 
'ἄοοϑ ποπουγ, 18 ρτϑοίουϑ᾽; σμγῆαδε ὉοΟΓηΐοθ᾽ Ὀοϑίάθ σμγηῆασο ᾿δοῖ- 
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ἰοοπι᾿ : ἔδ δα Ῥδοϊαι᾽ Ὀοδίάθ ἔα κα ᾿ἴοοοτι θ΄, ὙΥΙΙ {π|8 τῆΔῪ Ὁθ 
ορατοα ἐπθ ἰγοαίπιθηξ οὗ [μαἱ, ὁ ὈΘίΌΓΘ ραἰαίαὶ σὙουγοὶβ ἴῃ ἰδ0 

ἰοπ8Π06 ἀθυθ]ορηηθηίθ, 88 1{8118η οοηΐο ΕἾ. οομέ ἴτοτῃη σδηΐμηι. 
Βοπι. [μαἱ. α δὰ [0 ργοπαυποίδίϊου ἅ 180 Ὀθίοσο 6ς δηὰ ἐ συ ΟΎ6 18 

οὔπὶ ἰο ἐ89 ΜΙ|Δά]9 Αχοβ, πὰ ζεμπίμηι, κίέο. ΟΡ. βοοϊγδηη 16 Αὐδδρτ. ἀ. 

ἱ, 3832 {ἴἰ 

8 8886. πάρ. . [μ,αἱ. φἕ-ρη-ῦ ηιαϊερηνμδ (δ 619) σόημ-8, 

)50, α ὁπ οίαί ᾿σϑποίτιοι᾽ : αν. γέζγνεοσμαι Ἱ Ὀϑοοπιθ᾽ γένεος ὙδΟΘ᾽, 

λ τσ. γο σδμαὶν ᾿παίιθ οδ' σοὶ ᾿Οἰγι", αοὐμ. ζωρὲ δοθ᾽ -ἰ- ΒΚγ. 

ἀμκα8- ἢ. Ὑδοθ᾽ Αν. σζεζαπεαηὐὲ ΠΟΥ Ὀδροί, Ὀτίηρ ἔοτγί μ᾽, Αὐπι. 
ἐπι Ὀἰτί μ᾽, τί, δόη-. Τιαὶ. γδρ-ῖθ ροι. 88.. Οθ86. τοζϑίαυγοί ᾿τϑοίουϊ, 

ἴαιτιο. γόφοπία ἀαὶ. τορίπδθ᾽ : ΟἽν. γῦρο βθη. ἱοῦ α Κιπρ᾽ Ἕ4]]. 
λμι-γῖσοϑ -ἰ- 51, γα)- (ποπὶ. 8ρ. γάξ, 8 401 τϑιι. 2) γά7-αη- 

ἰηρ᾿ γάξῥί 8ῃϊἷπθ8 [ουίι, αἰδύϊηρηθηθ Ηἰπη86 1}, [,αἱ. αγσοηίμ-ηι, 
50. δ΄ῖδρ οἰ 80]. ατρϑπηίο᾽ : Θτ. ἀργῆς ὍτγιΙρμξ, παἰΐθ᾽, μη αὐγ πη 8 

ρυσο ΟΗΟ. ὀγοΐαη ᾿οογέαβ, Θορτγορίαθ, τὶραΐ, ραγο᾽ -Ἐ ΒΥ. 

γ͵ωπα-8. ᾿Ὀνρΐ, ΜΑΣίθ, Β] γϑτ- οοἸουγοά᾽ ἀν. αγ΄ξαλ- ἢ. 86. Οἶθαῦ 
ΑΥ͂, ἀδγ- ρη , Αὐπι. αγοαξ “νον, [δἱ. οἱδθ: ατ. γαλόως -ἰ- 

Βυϊρ. σίώνα ᾿ῬυΒθδηα Β δἰδέοτ᾽, 
8 889. Ιπᾶρ΄. δ᾽) -Ξα ργὶπ). 18]. χ. Ιδί. βωηηι-8 ἤοηιῦ, 

πηῦν. λοπάγα ᾿πῖτα' λοπάομιε Ἱπῆιηο Οβο. Βυαπέτυ ἹἸπΐτα᾽ (8. 

201), Ὁπαῦν. μοριοηη8 ᾿πομπι πὶ θα8᾽ Οδο. ἢ απ ἃ ἢ 8 ποπι. ᾿ΒΟΠ. 68: 

τι χαμαί οἴο., 8006 8 886. [,4ἱ. δογ-ἰ.8 σο0-ἤογ8, Οδο. ἀνε ύτῃ 

οὐΐαπι᾽ : αΓΥ. χόρτο-ς 'σταθθ, ΒΥ, ἴοάδάον, ἔθϑαϊῃρ-- Ῥ]Δ06, οουγί- 
ἀγα, ΟΟἿν. σογὲ 'βορϑβ᾽ ἰμδ- σοῦ σοροίδ!θ-  γάθη -- Π1}.. ζαοεα "8 
. Ῥαβέυσγθ Ὁ ἤΟΓΘΘΒ, ραβέυγο-τουπά᾽ Ῥιιβθ. βαγ ἀΐ-8 ἃ 806 
Ἰοἰοβθὰ ὈΥ ἃ μοᾶρϑ᾽ "). [,αἱ. νομῦ, Οβο. οϑῆΐα ᾿Ῥ]υδίταμι᾽ (Ῥαυ]ὰ8 
) : τσ. ὄχο-ς οἷο 8006 8 888. [μαἱ. νδξ ἀπ βκγ. ηινάῤγαηι 
ΤΠ} ῬΓΟΔΌΪ οοπίαϊποα πάρ. ἢ, ἴΠ0 88π|60ὸ βουπά 88 ἴῃ ὅ5ΚΥ. 

1. αἢιάηι. 

Οὐποοργπίηρ Π0 ἀτορρίὶπρ οὗ [μ60, ἢ τξξ ἢ 866 ἃ 510. 

7 αἰδο οδουγβ ἱπβίθαα οἵ [,8ἱ. ᾿π|{18] ἢ, 6. δ. 7οῖμι8δ Ὀθϑὶ 9 

ἐμ8 μοί : ΟΟἿν, σοὶ ὑψῃ6᾽, ΟΗΕ. σοῖο ἵγο !]ον᾽ -ἰ- ΒΚν. λάγ-ὃ ΑΥ. 

1) 1ὲ ἴβ πποογέδίη ψ ποῖον αοίμ. σαν 'γατά, ἢοῦδο, ἔβη ]γ᾽ ἀπὰ ΟΗΘ. 
γίο αἷδο Ὀθ]οηρ οότο. [{{{π. σαῦιίατ-α ἀπά ΟΟΒυΪζ. σγασ  ϑοθπν ἰο δύθ 

θη θοττονοα ἔγομι ὕθγπι. 8066 467, 2 δἀπμὰ ΚΙυρο Εἰγ.  Ό. ἄογ ἀ, 

γοῖο ὑπᾶάονρ Οσγίεοη. 
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ζαΐἡ-ὃ Ὑ6] ον θ᾽, [1 ἢ. Ζοϊὼ Ἵρτον ρτοοη᾿ ΟΟ Βυ]ρ. το έ7ε πη. ἱζγθθηβ, 
γοροίδὈ]68᾽ ; αν οἰμτα Ὀθοάθ δαγίοίμ-8 βαγεδρες: αν. χοοδή ἃ 

βέτίρ οὗ γυΐ, Ο.100]. σαν σαΡΓ Ὁ]. 'ϑηίγαι δ᾽ -ἰ 1. Ζαγπὰ 
Ἑυῦ. ΑἸοηρ σὰ Οβμοῦ (Μογρη. ὕπἰ. ΓΥ͂ 99, ορ. Παπίθίββου 
ἰῃ Ῥαυ} δ ΑἸΕ 4]. ϑιυά, ΠῚ 144, Βοτϑυ Πῖο αυξίιτγαϊθη ἴπ 1μΑὲ. 181) 

Μ͵Ὸ ἀο ποὲ πο] {Π|080 ἔογμηβ ψ τ 7, 88 αἷβο 7οϑέἐϊ-8 Ὀθϑὶ4θ λοϑβίξ-ϑ 

(8 480) ἴον [1,4ὲ., Ὀυὲ ἔον ϑεαῦνίηθ. 
Βοιὰ. ἵδη ἴῃ ἀουδὶ δθουϊῤ ἐποὸ ΚΧ ἴῃ [1,8ὲ. ἡμηαῦ, ἴο αοὐῖι σίμίαπ 

Ἴο Ῥουγ᾽, ατ. γέω Ἷ ρουτ᾽ γύ-τρα ἜΟΙΥ παίοτ᾽, Αν. ζαο- ῥγᾶ- ᾿Ἰἰθαιϊίοο", Οπο 
τοὶ τορχαρὰ ἰἢ6 7 85 παυΐϊηρ το] ΑΕΙΥ ἀγίβοη ἴῃ ζη,.-7μη6 οδη- μηαδ, δυὰ 
ἔθη οδετθὰ οὐοὸρ ἰο ἴθ ὑυποοπιρουπάοἃά ἔογπι, ἰἦ π0 δϑαδυπιρίϊοη πὰ ἃ 
γιοῦ Ὀδδ8. ἔμ -8 ἴ ἤηιμτ8 ἸΏΔΥ ἢΔΥΘ ΟΟΠ6 ἔγοι δὴ οἷο γ “ἐη ὕμηηῦ 
ΞΞ ἐπ ἡμηι (ορ. ὕπιῦν. δοη-ἄγα ἀθον6), ποῖ, Ὀοΐηρ τοχαγάθαὰ 88 ἃ δαρογς 
Ἰαϊῖνο, ν8 [Ὁ] οπνοὰ ΌὈΥ ἔπθ ἴογπΒ ἐπ ον -8 ἔπ ον ον. Τηθ 7 ἰῃ (ἢ [μι]. 
πογὰβ οαπποὶ Ὀ6 ΥΓΟΖΌΪΘΥΪΥ οοηπθοοίθα πὶ ἢ ἐπ6 ἀσηίαὶ ἴῃ βἴεγ. αδάδ ὍΘ] οπ᾽ 
αοὐπ. μηδαν' ἱππάοτ᾽, 

[,Δἱ. πρὶ ἔτ. ρῥυῖπι, 114]. Ὅχ. αἀποῦ: αν. ἄγχω  ργθβϑ8 ἐρδί, 

βίγδηρ θ᾽, ΟΟἿν. οἰ 5 δυτον,, αοίἢ. ασσῦμ-8 διττόν (ΤΠ Ὁ 

ἴγοπι (π0 ΟὈΪᾳ6 68868) -ἰ- ΞΚν. 4λα8- ΑΥν. ᾳζαΐ- ἡ. ᾿αἰδίγϑϑϑ, 

πθθα᾽, Αγ. σπϑμΐ (απο) ᾿πδιτον,, Ο.Βυ]ρ. τα 'θοηά, ἐοέίζοτ.. 

πη (Ὀοδιάθ ηιδ7δ, Ῥγο Ὁ ἔν. ἤηιοϊϊσ, ὃ 610) : τ. ὀμξχέω 

Ἱ πιαῖκο νψαίοτ, Αρϑ8. η"ζαη Ο.]166]. τῖσα ἴο τπᾶκθ παίοτ᾽ - 

ΞΚν. τδῆαϊξ! Αγ. ηιαροαϊξέ Ἰλκο8 παίθυ, ΑΥπὶ. ηδξ (ρθη. ηηῇξὶ, 

πῆ Ζον}) ᾿ατῖηθ᾽, Πῖιἢ. ηζξαϊαξ 9]. ᾿ατίπο.. 

ΟΙΙ τ 6}. 

8 890. [πᾶρ-. ἦ --Ξ ρτῖπι. Κοῖέ. ᾧ. ΟἽν. οἷ Ὑθηονπ᾽ οἶμας 
δ ν᾽, Μιὰ Ογν. οἰμϑίδιε Ὁ]. ἱδαγϑ᾽ : ΟἿ. κλυ-τό-ς οἴο., 860 ὃ 884. 

ΟΟΙν. ἐρηηι-οἤοηιτατο 'χαυθδέίοη, 8ῃ δϑκίηρ᾽, Οὐ Ογπιν. αἐ-εγολέηι ᾿δὰ 
Ῥοβοθῃηάυπι ((ο0γ π0 1088 οὗ (Π0 »- 806 ὃ 8929) : [μ{. ργεο-ξβ 
Ρὶ., οι. γγαίμπαη ἴο δι᾽ -Ἰ 8Κν. ργαξπηά- Αυὐ. 7.αδ-πα- 
(8 898) 'ψυθδέϊοη, δῃ δδκίηρ᾽, Αὐτὴ. μαγβη (ρθη. δαγϑὶ) ᾿Ὀγιο᾽, 

ΙΔ. ργαϑο ΟΟΒυϊρ. ργοϑδί ἡ Ἴο θθρ, γϑαυθϑί, Οὔτ, ἄεγο ἱδγοὶ, 

Μιὰ Βειοὶ. ἀδγοῦ ᾿δϑρθοίιϑ᾽ : ασ. δέρχομαι Ἱ 860᾽, Θοί!. φα-ἑαγῇ- 

7αη ἴο ταῦ ουἱ - 8Κν. ἀαύάγξδα γον. Ἱ βαν᾽, Ασπὶ. ἐεβαμέ-ηι 
Ἱ 5θθ᾽. 

Ο.Ἶν. ὄγδε (γτοδα δγδο) 110, ἀθοϑὶ ̓  τὶν 1ο88 οὗ π Ὀοϑίοτγθ ὃ: 

-Ἔ 5Κν. δόγαᾳξα-8. ᾿ἀονγηαα!!, 1088, ἃ μογίβϊηρ᾽. 860 88 212. 518. 
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ΟΟἾν. βελο Μιὰ. Ογπν. μφοῖμέ ᾿ἐπθηΐγ᾽ : αν, ἕκατι εἴκοσι οἱ 
ἢ 884. 866 ὃ δ14. 

ΟἾν. οοὐέ 'οὶρῦ ργοῦΔΌΪΥ τι ῥγῖπι. οὶ , οὐέ : αὙ. ὀχί 

οἰο., ὃ 881. 8560 8 517. 

ΟΟἾν. ἀ688 Ογιν. ἀοδθις ᾿ἀοχίθσγ, διυιβίγα, δ, 88 τοβαγὰβ ὁ 

δ χ ὑο αοὐ!!. ἑαύΐϑοα 'ἀοχίον᾽, υγέμον αἵ. δεξιό-ς δἰ. ἀδχίον 

8ιν. ἀάκβιμα- Αν. ᾿ἀαδίπα- '(Δοχίοτ᾽, Π 10}, ἀφο) 'ἀοχίοτα᾽ ΟΟΒυ 

ἀφο εἰς ̓ἀοχίοτ᾽,, πάρ. "ἀδῖδ-. 8.669 8 5617. 
[πη [τῖϑὲ ὦ διὰ φ [611 ἐορϑίμονς ἱπ οσ., Βογθαβ ἱπ ἐπ Βυὶ 

ὑγαποῖ δηᾶ ἱπ (.4}}. {ΠΟΥ οδπ 8.11} πιοβί]ν ὉΘ αἰδύϊηρι θα, 8. 

ἰπ {ῃ6 Ἰαϊέοῦ ῳφ δά Ὀδοομθ »" (88 485. 480). » ἀὔοβο ἔτι 

πάρ. ὅς ἰὰ ΟΥὙπινρ. οδοὶ “ἴοα] --- Ογν. "εραμῖ, 64}1, ὁ. 
(Ερο-γδαΐα) ᾿Ἰοτβο᾽ Ὀθϑὶάθ ΟἿἾτ. δοΐ. 

8 891. Ιπηάᾶρ΄. ὅ -Ξ ρῥεῖπι. Κοὶ. σ. Ο.ἷἶν. φοὶρ “ἰρ μ᾽, Ογη 

φεμὶ ᾿παϑοὶ᾽ : αὙὑ. γένος οο., 800 8 888.0ὡὈὨ. ΟἿν. σηαϊ πον 

δοσπδίοπηθα, υδ08]᾽, Ογπαν. σπαιοΐ ΔὈϊαθ᾽ : αὐ. γνω- οἴο.) 860 ὃ 88 

ΟΡ. αἰο-τπ-αἷ ἴὰθ δαϊρι ασαΐ 'αραπί᾽ : αΥ. ἄγω Ἱ ἀγὶν 
Ιοδα᾽, 1,δἱ. αφῦ, Ο.166]. αζα ἴο ἀγῖνο᾽ - Ξ5Ξκν. ἀαξέ Αγ. αζα 

᾿ἀγῖνοδ᾽, Αστῃ. αοόηὶ  ὑτίηρ, Ἰοαά᾽, τέ. αῦ-. 8.66 8 522. 

8 802. [Ιπάρ, δὲ -Ξ ργὶπιὶ. οὶ. 5. Ο.ὔνβ. σαηι (τι 

ἐχίαπι-, οάον "σί(λ)αηι-) 1) ΟὐΟγιηγ. σαθηὶ τ (ἔν. "σοαηι-, οἹά 

ἐσί(ἢ απ.) ᾿'πιαΐογ᾽ : αὙ. χιών χειμών οἷο.) 800 ὃ 388. ομηνῖ 

Ὡδτον : ασ. ἄγχω ἄγχι οἷο., 800 ὃ 389. 
ΟΙν. ἐσίηι ὋἽ οκ’ σεν οηρπθ᾽ : αν. λεέίχω Ἵ Ἰιοϊκ᾽, Τὰ 

πησῦ, Θοὐμ. δἐοἰάϊσο Ἱ Ἰιοῖτ᾽ -ἰ ἘΕ ΒΥ. ἰδ, Ἱ Ἰοκ᾿ 8. 86. ἰδᾷ 

Αττι. ἰΐζ-α Τάϊῃ, ἰδδῥὰ Ἵ Ἰἰοκ᾽ ΟΟΒυὶρ. ἐζαϊὲ 'ἴο ἸΙοκ᾽, Ο. 
ὑγὶ ροῃ. γος ᾿τἰϑίπρ' στουπά᾽ 614]]. ὀγίφὶ- ἴῃ Βγίσίαπὶ Αγο-δγίσίι 

οἐο. : σοἰῃ. δαύγσαΐοῖ ᾿οαὶπ οὗ τπιουπέαϊηθ᾽ -ἰ- 5Κτ, ὀγμάπέ- Α 

ῥεγ'ζαπέ- 'ρτοδί, π!ρη᾽, τί. ὀμογῦη-. 869 8 526. 

ΟΟΥΙ8η16. 

8 8938. πὰρ. ζ. Θοίδ. ὁζοί-παπ ΟΗΘ. Αρϑ8. ϑοΐπαηπ Οἷς 
οζῖηα ἴο 8ϊη6᾽ ΟΝ. 8εΐποὸ ΜΗΘ. 8οἠοηῖθ ᾿ϑδάονπ᾽ : τ. σ 

1) ΤΠ υγπογβθη οοπ͵θοίιτοδ, ἐμαὺ (Π6 ἴογπι σα ΜἨΒ ἰογιηϑὰ ἕπτου 

Ὧθ ἱπθπθποθ οὗ δαηὶ “Βα οΥ᾽. 
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ἙΠδάον᾽ σκέρο-ν ῬῬΑΓΔ501 -Ἑ Κ5ΞΚν. ολᾶγά- ᾿δαάον, ρ᾽ πηπιοτ (ορ. 
ΜοάῬοιβ. δἄψα!). ϑϑυίῆχ -ϑζο- -ἐζᾶ- ΟΗΟΘ. όγδοα ᾿Ἰπααίτγ, 
χαθοίϊοη᾽ ργῖπι. αοσαι. ἐβμεγ(χ δῦ. ἔ. : Τιαἱ. ροβοῦ ἔν. Ἐρογ(ο)ϑοῦ 
Ἱ 5Κυ. ργοιάπι! Αν. ρον ϑαηιὲ Ἵ δὶς, 51κν. ργομᾶ- ᾿χαθϑίίοη, ἰῃ- 

φυΐτγ᾽, τὲ. ργοῖ-,) πθὰκ ρτδάθ ἔοσπι }γΐ. 
Θοίκ. λωπά-8 ΟΗΘ. λωμέ Αρβ8. δωμά Ο.106]. λιάν 'Βουπά, 

ἀορ᾽ : α΄. κύων (βθη. κυν-ος) ΟΟΙν, οὔ (Ρ]. οοἱπ) Ογαιν. οἱ (]. 
σ10η)} -ἰ- ΒΥ. ἐναη- διπ- ΑΥ. 8ραη- 8ῶη- Ατπὶ. ὄισε (ρθη. δαη) 
Ἃορ᾽. Θοίϊ!ι. σα-ἐοίλαη ἴο δῃποῦποθ, ἰ6}}, τοϊαίθ ΟΗΈῸ. χα 
Ἣο δοοῦϑο οἵ : ΟἿ. δείκνῦμι Ἷ 8μον᾽ δίκη οταον, ἰατν᾿, 1,6ὲ. 76 -αἰο- 

ἀτοῦ -ἰ- ΒΚι. ἀξῥάψαην Αν. ἀαρδαψξηιὶ [Ξ θῆονν, ἐθδοῖ᾽, τὲ. δὶ». 
αοίμ. ΟΗ6. ,ἅμαμ Ο.106]. ἃ 'ἴἴΐο 58οῖχϑθ' ἔγ. ργὶπη. αόσμι. ἤζαν- 
χαπα-η (8 214 ν. 181) : ατ, παάσσαλο-ς ἔτ. ἥπακιίαλο-ς (8 489), 

71,αἱ. ρᾶχ ραοΐϑοον -ἰ- 851κν. ράξα-8 'δπατθ, οογά᾽, τέ. ραξ-. 
Θοίμ. αφτβ ᾿θοβ ϊηρ᾽ ΟΗΟ. ῥασαν Ῥοαυθυ} ΟΗΟΘ. μμοφοη 

Ὧ0 υπἰίο᾽ απο 'οαρίαγθ᾽ ἔγοπι (Π0 β8π|0 τί. ρᾷζ-. ΟΗᾺ. δισέφαν 
Αζβ. 8ισθχον Ἰωοίμογ- πη -ἰανγ᾽ : ΟἿ. ἑκυρᾶ οἴο., 800 ὃ 881. 

8 8064. πάρ. ὃ. Θοίμ. ἀπὲ (σοη. ἀμί) ΟΗῸ6. οὐηῖν 

ἐπὶ Αρ8. οπμϑό κηθθ᾽ : ΟὟ. γνυ-πετεῖν ἴο 1[4}} οἡ (89 Κηθϑβϑ, (0 

ὈΘΟΟΙΊΘ Π6]Ρ]688᾽ γόνυ ᾿ἱκποθ᾽, 1.4. σός 1 5Κτ. 72 ιεδάαξ- ᾿θοπάϊηρ 
{86 Κπϑϑϑ᾽ 7ἡώμπιε κπϑο Αν. ζγα-ὅηιε 'κπθο Ὀθηὶ ογναγά᾽ (8 408) 
ζαηῦα Ρ]. ἱκηθϑβ, ἀσπι σθ 'Κηθϑ, αοίϊι. ὠγεγαΐ)απ ἴο βἰγοίοι 

οὐ δἰρι' ΟΗΟΘ. γεοοῆδθα ΜΗΘ. γοοΐοη ἴο βἰγοίομ᾽ : αὐ. ὀρέγω 

οἴο., 8. ὃ 8858. ΟΗΌῸ. δοοῖ δος Αρ8. ὄμοσα Ο.1.6]. δον διεκκν 

Ὅυοϊκ᾽ τοῦθ ἔτοπι ἃα ϑαῖς ϑἰθπ-οτηι ᾿ῥλιδ-"- (δ. ὅ84) : τ ἠ Αν. 

δᾶσ-α- 'Ἰθ-οαί᾽, Αὐτὰ. ὄμο Ἰδπι᾽. 
8 8906.5. πὰρ. ὅλ. ΟΘοί!. ἔσαηβ 'σοοβθ᾽ (ἴθῆοθ ϑρϑῃϊδῃ 

φαη80), ΟΗΟ6. φαη8 Ο.106]. σάβ 'δοοβθ᾽ : ΟἿ. χήν Τιαΐ. ἄη8οῪ -Ξ- 

μάμϑονγ ἰ ὅκΚν. δαᾳδβά-8 Τλϊ}, ζαβὴ-8Β σοοϑθ (οῃ Οὐ βυὶρ. σαᾳϑὲ 8. 

δ 467, 2). οὐ. σασφβ ᾿δέγθοί, ναγ᾽ ΟΗΘ. Οϑ. σαμο Ο.Ϊςοοὶ. 

ϑαΜΟΥ ὝΔΥ, Ῥαβδαρθ᾽ : ὁ 5Κτ. λάσσιαᾶ- Αγ. ζαρσα- ᾿66]- θοπθ᾽, 

[Δ188. δοησίὰ Ἱ οἰτιἀο᾽, πάρ. δῥοσιοαἢ». 
αοίμ. ἀσέφαπ ἴο ἔογιῃ οὗ οἷἶδγ, πιου]ά᾽, ΟΗΟ. ἐείφ Ο.]οοὶ. 

ἀοὶς δουρὶ" : αν. τεῖχος ἃ ψα}}᾿, 1,δἱ. βησ --- δ8κυ. ἀξὶιΐ 'ϑαγίὰ 

ἐπγόνῃ οὐδ, ταιηραγί᾽ 8αη-αἀξά-8 ἃ. οθτηθηίπρ᾽ ΑΥἈἈ τ -ἀαρζα- 
᾿Δοοα πι]αἰοπ", Αὐπὶ. ἀξ ᾿μθδρ᾽, τέ. ἀλιοὶδἢ». 



8. 396--898. 

ὁ. Το ἴα 

8 8996, [ῃ!ι 

ὁ, 2, ἀξ 1. 6. Ὁ 
ρογῖοά, ὁ διὰ 

Δῃ ὁ (οι 8οα ὈΥ 

πὰ ΓΙ Πυδηΐδη ] 

Ργῖ. Ατ. ὁ 

{, ἐξ δπὰ ζαά δα 

δ 399, 404, 

ΤῈ6 σα ]θ ὁ 

ἴογ ἐῃ6 ὈΓΪΠ.. ΑἹ 

ὃ 801. [πὰ 

Ἰπομδηροά ἱπ 8 

: ἔΠ6 6 δΡρθδῖβ 

ὑοίνθθη ὙΟἾ6Ϊ8) 

Ὁ ΒαγΒο]ο 86, 

δεν. δ48- α-ἰὶ 
).Ῥεγβ. α-βαλ-α΄ 

ἄγα- ΑΥ. βἄγα. 

γονογίυ" -: τ, ἃ 

κν, οἶδιαηι Αν. 

Δ]. οἱδο οἷα., 86. 

06. 88. ἢ. (κι. 

δ. (εἰ. γα8.-) ἃ 

485 Ὅη δοσουῃηὶ 

παη- Αν. ΟΟΡοι 

πυπάοργ- 01, ἢ 

σοαϊπἰλ ἴο Πὶε 

γὨΪθ᾽, τί, ζμοὶέ- 

8 898. ῬῚ 

ἢ 7 ἔγτοπι 2 866 

Ῥείμ. Ατ. ἐμ 

αγϑ8η Θἴο., Γἶ. »Υὲ 
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Ὀθϑίάθ {80 βίγοηρ βἰθπι-ἴοσπὶ α8-αη- ΞΞΞ- ΒΚκγ. ἀξ-απ- ᾿δίομθ᾽ : Ατῃι. 
ψό8-αἡ ποίδέομθ᾽ -ἰ- ατ. ἀκόν.η ᾿σβοίβίομθ, ΟἹ Ροῖβ. ναδηα- '}}}, 

ἴδυουτ᾽, ἰο σαϑαΐψ οἷο.) 806 ὃ 8397. 
Ῥυΐπι. Αὐ. ρὲ. Αν. λαιγυα- δ:0- ἫΠ6 σι 016 οδέ θ᾽ Ὀοδὶἀθ 

Ῥαβ8-- τις ϑκγ, ραξ-ύ.-  Τιαὶ. »εσιι, αοίμ. γαΐδις σα θ᾽, ορ. ὃ 818 

Ῥ. 258]. 

8 8990. Ῥυΐπι. Αγ. ἐέ τὸ Ἱπᾶρ. ζἀὲ (8 8396) τοπιδϊηϑά ἰῃ 
Ιταπίϑη, ὑὰὲ Ὀσδοδπιθ δέ ἴῃ ϑ'δηβιυι (ορΡ. 88 404. δ86). ϑ8Κν. 

αὐδῥἐ-ᾧ Ἰπάϊοαίίοπ, ργοθοσὶ ρίϊοη᾽, Αν. ἀ- ἰδὲ! ὁ ̓ἀϊγοοίίοῃ, ᾿πϑιγαοίοη᾽ 

Ὀοοϊὰθ Κ5'Κν. ἀξέάψαηιέ Αν. ἀαρϑαγξηιὶ Ἵ βιον, ἰϑδοδ᾽ : 1,6. ἀ᾽οξί, 
ΟΗΟ. ἐν»-ξίλέ 'δοουδαξίοπ᾽, 6Ρ. αἷδο Οτσ. δεῖξι-ς 'ὰ βῃονίπρ᾽, [πάξ. 

τἀ εϊδε8, τὶ, ἀοὶῖ-, 806 8 898. 8. ε;. 5Κκν. οὐάξῥί Αγ. σαξίξ 'θ 
ΜΐΒιο8, ἀοδίγοθ Ὀθϑίἀθ 1. 8ρ. ὅν. οάῤηιξ ΑΥ. σαϑ'μιδ, ἔγομι τί. 

μοῖ-, 800 88 397. 8398. 5Κτ. ργάξῥι-᾽ι ἰπ. ἕο ἰηξοττοραίθ᾽, Ο.Ὠ Ροτβ. 
αιὲ-γαδίϊ- ᾿Ῥυπίβῃπιοπὲ ὈΥ ὑπὸ ϑνογά", Ὀοδίάθ Κ'Κγ. Ὡγαδηά- σἴο., 
866 ὃ 8398. 

Ῥγΐπι. τ. ἐᾷ τὸῊ [πᾶρ. ζἄῳφ ἰβ ἴουπὰ ἱπ ΑΥν. 8. Ρ]. δον. 
δοί. ἀα-ὄζεαγό ἽΠΠΟΥ τὰῦ οἹδ, ρὸ ναγ᾽ Ὀοδιὰθ 8. Ρ]. Ργϑβ. πιϊὰ, 

8αο-ἰπίξ ἴτοτα τί. Αν. δαϊ- ὅδαο-. Ον. Βανί οϊοπμδθ Αγ. ΕΌΓΒΟΒ. 
Π δ1 8. 

8 400. [Ιηάρ΄. εὖ Ὀοοδπιο ἴῃ ὅ51|κτ. οὗ (οοἶ), Αγ. ΟἹ 9:8. 8. (οὕ 
ῥ, 8606 8 897). Ῥγοβοῃηίΐ βυίῆχ 5Κν. -οὐα- Αν. ΟΟοῦϑ. -8α- ΞξΞ ΟἿ. 

«σχο- ἴα. -800- : 6. 8. 5Κν. σά-οδά-π ΑΥ. 7α-8ἀ-πιλ ἔτ, Τηάρ. 

“ηηι-εζό,͵ ατ. βά-σχω, ἔτοπι τέ. 46ηι- ἱκο᾽ (8. 228); δῖκν. »γολάπνιϊ 
ΑΥν. 96» 84ηὲ ΟΟΡούβ. ραγϑβαηῳ ἴτ. Ἰπᾶρ. "ργίεϑκό, 1ι,δὲ. ροθοῦ 
("ρογ(ο)-8.6), ἴτοτῃ τὲ. ργοῖ- ᾿ἀοιιαπὰ, Ὀδ6ρ, δβι᾽ (8 288): Οὐ Ροχβ. 
αόμα- 8 -ἰἶν τ 1ιαὶ. σηδ-8οα-ἐ (ορ. ὃ 408). Ορ. ὃ ὅ57,2. 

Βοπι. ΟΥΝοΥ ΟΧΘΗΙ]908 ἴῃ Βανι οϊοπιδοβ Ηδσπάν. ἀ. αἹεΐγαη. Ὁ 14]. 
8 146 διὰ Κυδπ Ζίδοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 866 ΗΠ, πίοτο (9) Σλ, δπὰ ποὲ ἵπὰρ. «ἢ, 

ἷ'δ τορατἀοὰ δ ἰπ9 ογὔἰχίπαὶ ἔοση. ΤῊ8 ἰΉΘΟΓΥ 5661|8 (0 18 ποὶ ἰο ΒΑΥΘ 

δυδοϊθηξ Τουπάδίίοη. Ον. 88 4715. 5538. 

8 401. πάρ. ζ8 Ὀοοᾶπιο ἰπ 5Κσ. ἀξ, δὰ ἱπ ἂν. ΟἹ οτβ. 
ὃ. ΒΚει. υἀκέϊ Αγ. ναξὲ, 2. 85. ἰο 85Κν. σάδηιξ Αν. υαϑ'νε, 8. 
88. 897. 898. 899. βκν. ἀάζῥέπα- Αν. αἀαδίπα- ᾿ἀοχίον᾽ : {|Ἐ}. 

ἀοεσὶμδ οἰο.) 806 8 890. ΞΚι, ἀ-αγκξιαία 8. Η]. ἱπαῖο. πιϊά., Αν. 
ἀαγ΄-α- 8. 85. οοη]. δοὲ. οὐ ἐμ 8-δογίϑέ ἔγοτῃ τί. ἀδγζ- 'δθθ᾽, 6. 



ἢ. 401---402. πὰρ. ραϊαίδὶ Ὄὀχριοβίνθα ἴῃ Αὑύϑῃ. 

ὅτ, ([Δἰ6) ὅπιέ. δέρξομαι. ΟΟΥ̓Ῥοτδ. μὲψ- αρίδαηι 

ἴοπὶ τί. ροϊζο: Αν. ζαγαπ δ-ρῖ8- 'λἀοτποὰ ψΐ ἢ ρῸ 
ὁὐμδηιθηξ, ἀθοογαίίοη᾽, ὅ5,κι. ρέξάνι! Ἱ δάοσχῃ 
ρἴϑαϊέ ἴο σπτῖίθ᾽ 1 Θ΄, ποικίλο-ς Ἱπδηγ-οο]ουγοά᾽ 

ΤῊ6 ῥγίπι. ἀσ, ἔογπι ταὶρῦ πάνθ Ὀ66η ὅδ, 

πάρ. ζ8. [611 ἰοροίμβος πὶ [πᾶρ. 88 (ργθος 
τη). ΑΥ. ἐδ, ορ. 5Κν, 2. 86. αἀυδδὶ (1. 86. 

. 8 666, 1. 
Β6πι. 1. Οὔϑογυο ἐπαὺ πὰρ. ἦ86 πὰ 48 [6]} ἰορ 

τ, ἩΠΘΥΘΑΒ ἴῃ γϑηΐδη (88 ἴῃ Βα] ..-814ν.. 8 414) {861 

3 --- ἴσϑῃ. 8, 48 --- ἴση. σός Ον. 8ὶ ὅ56, 1. 

Β 9. 2 β[εγ. ἢπαὶ 5 Ὀθοᾶπιθ ᾧ ὉΥ 8 647,7, 85 ἢ 
ἰγοοέϊοη᾽ (βὺ. ἀἐξ-), χίυ-ἱϊ 'δαοτι βοδίοτ᾽ (βέ. γίο-7-, τί. ἐς 
Κ. δράξ 'Ῥργ᾽ (8(. δράξ-), οἱξ 'ο]απ’ (8ὲ. οἰξ-), κἀξ 'κίηρ᾽. 
ΓΟΥΘ ΠΟῪ ἔογπιδίϊοπβ δος ὑΠ 6 δηδίοοσΎ οὗ ἔἶΐ6 Οδ868 

) 404 τοπι. 38. ἴπ αὐ. ἔπ γϑζυϊανῦ οοπίϊηπδίίοη οὗὨ [πά! 
Ὑ ἐπθ ὰνν οὗ ἢπα]8: 6. ᾧ. 8ραὅ -: β8Κν. δράῤ Ἰ,αἱ, (λι 

ϑυδίηρ δ᾽π8᾽ ἰ0 σπεγ :- οἱ ὑπουἶκβ᾽ τί, μον Ρ-. 

Β θπι. 8. χε (ποὺ ὃ) ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ 8 ΠΌΠΙΡΟΓ οὗ ΟΥ. 
κυ. ζ Ξξ ἴγδη. ὅ Ξξ [δὲ. 5, 6. ζ. β8κγ. ἐάκῥα ᾿Ῥαγροϑηί 
μιἷ8 ΘΟΥΤΘΒΡοπἄθποθ ορ. ὃ δὅ834 οχίν. 

Νο ἔγαθθ οὗὨ ἐμ ἢγβὲ ὦ ἱπ {π6 [ηάρ. 60] 
Θπιδηθα ἰῃ Ατγγαη, ἰξ ὈΘοδΠΘ 888 πι|}]αἰθὰ ἐς 

Ἢ δὴ ΘΑΥΥ μογὶοά. Οὐν. 85Κν. ργχομάμιϊ Αν. 

ργδοεξό παι 81κν. σάοσμανεϊ Αγ. 7αϑἄηι --Ξ Ἰπὰρ 

8 402. [πὰρ. ὅ. Ῥείπι. Αγ. Ζ (δ 396) 

ῃ ϑ'ιεαηβκνιί, δπὰ 2 'π [ταπίϑη. α ἷ. 96. α ἴθ 

1η ΟΟΡογβ., ορ. ἢ ὑυοϑίἀθ 5 ἃ 897. 

ϑκν. 7ώμεα8 ἢ. ᾿τοϑ᾽ 7ώ με": 8 ̓λθῃ, ρῬΘΟρΪθ᾽ 

ΠΟῪ Ὀοροί, Ὀτγίπρ' ον μ᾿ ΟΟῬοτβ. ραγυ-Ζαηα- ῬΟΡ 
ἰ6., 8. 8 888. 5ν. υά7γα-8 ᾿πυπάοτ- οἱ οὗ ] 

Ιαθ᾽ ΟΟΡοτβ. ραζγα-ἶξα- ᾿στοαῖ, ρονογία", 5 κυ. οἱ 

ἐγθηρίῃ : αὙ. ὑγιης ᾿ΒοΔ] ἢ γ᾽, 1.6ὲ, οογοῦ, Οοἰἢ. 

ρ΄, τί, μοὅ- ὍΘ δοξϊνο, βίγοπρ. ὅν. 76ξα- Αν.. 

᾿Π1η688᾽, ΞΚν. 7δῥῥάγ- Ἰονίηρ᾽ ΟΟΡοσβ. ἀαμξίαν- 

6.) 860 ὃ 885. 85Κν. 7γώψ-α8- ἢ. ᾿'ϑαγίαοοσ, οχίι 

ΟΟΙΡοΙβ. ἄγαψαλ- ἀγαψα- π. 'δθα᾽ : { [μ4{. σὶ 



298 πᾶς. ρδ]δίδὶ οχρίοβῖνϑθβ ἴῃ Αὐγϑπ. 8 403 -- 4104. 

8 408. Ῥτΐπι. Αγ. ὅρη Ὀθοδπιο ὅμ ἰῃ Ιταπΐδη, αὖ. 92,,σ- ὅπι- 

'κηθθ Ὀθηὺ ἰογιναγάβ᾽ Ὀθϑὶαθ σζαηῦα Ρ]. ποϑϑβ᾽ οἷο, 8. ἃ 894. Αν. 

ἀμδιοαγόπαΐ- 'δυ! ἀοοτ᾽ υθβίάθ σογ'2- γοῖδ ἵπουκβ, οἴϑοίβ, οαγγίϑϑ 
ου' οἰο., 8. 8 888. 

δῇ ΘΡΡΘΑΥΒ ἴον δ ἴθ ΟΟοῦβ. αὐηα-ϑα-ἐϊν --ς Ἰιαἱ. σηπδ-δοα- 

(6 -- Ιπᾶρ. 8ζ, 8. 400) ἔτοιαῃ [πᾶρ. ὅηὅ- 'ποὶ ἐο Κπον᾽ (8. 8 382), 
88 8180 ἰῇ Αν. ἄ-αϑημ- Ὀθο1ὰθ ἄ-ὅνμ- 2 γα-ὄπιι- δά οἴμοτθ. Οὔ. 

Βανι οϊοπιᾶο Ηδπάῦ. ἃ 100 τοπι. 8. 

Ἐθι. ψαδϑηα- ᾿οἴθονεϊπρ᾽ ἰπδἐοαὰ οἵ ἐψυδκα- (ΒΚν. ψαὐδά- ᾿οθογίαρ᾽, τί. 
1αρ-) τοοοϊνοα ἐμθ ἀθηί] β᾽ δἱ]δηΐ ἔγοπι δῖ ΟΡ τἱνῃ δυο ἢ ΤΌΥΠΙΒ 88 3. 5. 

ῬΓΘΒ. ψαζαΐξίξ. 

Ῥρείπι. ἴσϑῃ. 212 -ξα ῥργίπι Αγ. Ζνρ' Ὀθοδπηθ 80: 'ἱπ Αν. γαβηιαῆ- 

οἰ οὗ δὴ δυηγ᾿ ὑθδὶἄθ8 γἄανψρίἑ 'Ῥαΐβ ἴῃ οτγάογ᾽ : αγ. ὀρέγω 
οἔο., 800 ὃ 888. 

ΤῊΘ ἰγαπδιίοη οὗ ὅμ ἰο ὅπ δῃὰ οὗ δηὶὲ ἰο 801 ροϊπίβ ἰο ἃ 

γο 6] βθηθθθ οὗ ἐπ6 884]. 

8 404. Ῥιίΐπῃ. ἀν. ζά ξαδ, ζδλ (ὃ 896) Ὀδοδπιθ ξάώ, Ζὺ 

πη Ιγτδπΐϊὰπ (8 481): ἴῃ βαμδκνῖῦ {Π6Υ ἢνθὺ Ὀθοδπιθ ἐᾷ 

δᾷμ, ἔῤῆ (ορ. 88 399. 591), ἔμοη ὃ νὰβ ἀτορροά Ὀοίογο αὶ ἀἦ 

αι (οι ροηβαίϊοα Ἰοημριμϑηΐπρ᾽), τ ὰ}}]9 Ὀοίογθ ὁ ἰὑ ρμαβδοά 

ἰηΐο ᾳ. 

1. ζά. Ἠοτο μ|}}] οοπιθ ὅϑ,|κρ. ηιγ(ᾷά- “ἴθ. ρτδοίουβ, ραγάοπυ, 

Βρᾶγθθ, τιγαϊμά- ἢ. 'στάοθ, ραγάοῃ, τιον ἄν. ηρεογ' ξαϊκα- ἃ. 
δήδορθ, ραγάοῃ, πιθγογ᾽, ἰῃ 0886 ἐΠ6 0 ὈοΙοηρ ἰο ἐπ τί. πηογ ὅ- “προ 

ΟΥ̓ (Β κυ. η"7γ2- ἀξ 'σὶρθϑβ οδ, οἰθαπβοα ἔγοπι ρ, Αν. μιαγ'ζοαῃ 

ὙΠἼΡρ68, ΟἸ6ΆΠ868); {Π6 οΥρῖπαὶ ἔογπι ψου]ά ἔμθη ὉΘ 8πη οἹὰ 8γη- 

ἰδοίϊοα} οοτηϊπαίϊοα Ἐν ὃ ἀδ- 'σταῃξ ἃ Ῥυγν ἴγοπι 8᾽π8. θ9ΚΥ. 

πγξεψα-δ “οτροίδ νιαγξάψαϊξ ᾿ὈΘαγΒ ρδίϊθηνγ, οχουθθθ, ρϑγάομϑ 
Τ}}. τηπὐῦ82-ἰ ἴο ἴογροῦ οἂπ ΘΑ. ψ6 }] Ὀθ0 τορατά θα 88 Ὀοὶπρ 

ἤτοι δὴ οΪ4 Ἤη78 ἀὅ- (ὈΥ͂ δϑβδϑὶ πι]αἰϊου ἤηη7 5 ἀδ-) 'στδηξ ἃ ἴοι- 

ϑοίέηρ, οχουθο᾽ (δ δ91). 
2, δάμ. ΑΥ. οαδάνἐ-ᾧ ῬῬτοτηοίθογ, δοοομιρ Ἰδοτ᾽, ἐο σαφαϊίὲ -Ξ 

5Κν. υάλαξὲ 'γοι"", ἔν. Ἐμοδ τε γί... Αν. (68Ρ.) σον’ δά 8. 8. 

ργοὺ. τά, ἰο σογ'σαϊέέ ᾿οομηρ]αίηβ, ἱπιρογοδ᾽ -- Ξ Κι Κσ. πιϊά. 

φάγἠαϊξ 'δοταρ]αίηδ, ὈΪδηλθδ, ἔν. ργὶπι. Αν. ἤογξαάδα οὐ ᾿ολγξαλα 

ἱ, 6. ᾿ᾳγδι-(αἰγδα-)είο. Βκν. ἰδάμὶ Ἰλοκθ (1. 85. ἐδιρεὶ) ἴτ. 
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τι. Αν. ἢαϊδαμὲ ἱ. 6. "ἰοὶ δ» Εἰ, ρατί. ρᾶ88. ᾷμά- ᾿ἸΙοκοά᾽ 
Ὃπι ρτὶπι. ἀν. " δαμά- ἰ. 6. "δι τίο-. Βκτ, πᾷάμα- ἰο οἀδαηιὶ 
Θ᾽, ἔτ. ργίπι. Αὐ. ἤμδάμα- ἰ. 6. "μδῥτίο-. 8.κν. αἀγᾷμά- ἰο 

ἡναηιὶ Ἱ αβίθη: βἰαπὰ ἤγηι, ἔγ, ρυίπι. Αὐ, "ἀλγδάλμα- (ξ 480) 

6. ᾿Δλγϑ λει ίο-, ορ. ΤιΑὐ. ογοίδ.8. Κογίϊ-8. ΒΡ. βαᾷβά- ἴο βάλαϊξ 

ὨβϑέργΒ᾽, ἐγ. ρυΐπι. Αὐ, ᾿βάξάλμα-. βκν. δαᾷῥά- “ἴαϑι, ἤττι, ϑέγοπρ᾽ 
οϑἱὰθ δά - δῥια- ᾿δυιιθδ Αν. ῥᾳξαΐ- ᾿δέγοηρίι, σγθαίμθαθ, ἔν. 

τη). Αγ. ὁμαΖάλϊα- (ξ 480) ἱ. 6. δι τίο- (ἃ τῷᾷΈ ᾷ, ὃ 258). 

Ῥυγΐπι. Αὐ. α { ὅ Ὀθοδηηθ ὅν. ὅ. υδᾷίντηι Ἰηΐ, ἱσϑοϊια π᾿ (ἔγοτι 

ι. μοῦ ἢ-) ἔν. ργίπι. Ατ, "ραδαάϊι-ην ἰ. 6. ἔμοδἢ, Ἐέμσηι. ϑ8δᾳλι-ηι 

ηἴ. Ἣο πηαϑέθτ, ΟΥ̓ΘΓΡΟΎΟΣ (ἔτοπι τὲ. 868}..} ἔτ, ργῖπι. ἀν. ᾿βαξαάξινηι 

.0. οδὲι τίμ-ηι. 8. 85. ἐγμδαμὲ 6 ἀἄδδβθβ ἐο ρίϑοϑϑδ'᾽ (ρί. ἑαέάγ μα) 

ΟΥ τορ! αν γηδαλὲ (ἔν. “ἰγμαξεα) ἢ ἄτοϑο ἔγομι ὩΠΔΙΟΡῪ ἐο ἔοστηβ 

ῃ -«πξαδὲὶ ἔν. Ἐ-παξαλμὶ (8 4716 τϑη.) 
Β θη. 1. Ιὸ 88 ποῖ Ὀθθη δϑοϑγίαϊ θᾶ ἴογ οογίδϊη πα αϑ ἔπ 6 Ῥγο- 

αποϊδέϊοα οὗἨὨ ἔπο οἰγπιοϊ οαΟΑΠΥ ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΘΌΪΟ οοπιἱπαῖϊου σἤεἰ αὖ (ἢ9 

1086 οὗ {89 πὰρ. Ὀσὶπι. ροσὶοὰ. 8660 8 δ52. 

Β θη. 3. ἘότμΒ |1κὸ 5. 2. 88. ἴρον. ἀἐαἑα)εὶ ἴον τα αιαμὶ (ρτῖπι. ἔ. 
αἱ αϊφ- ἢ), ἴο αἰάδδονιϊ Ἵ 8μον᾽, ψθγθ πθὴγ ἔοτπιϑίΐοπθ. ΤῊ6 ἐ-δουπὰ 
"ἀἰαϊ ζαλῆ νταβ το-ἰγοδυοοὰ ἴῃ ᾿αίαταλὶ αἴλον ἐπ ΔΗΔΙΟΣῪ οὗἉ αἰαΐδῥα αϊ- 
ἔξίμ ἀπά οἰμογε (δέ --α ζέ, 8 899), ἐμθη ἐμΐ8 --- οὔδηρο οὗ ρογὶοά, ομδῆζθ 
ἔ βουπά- 148 --- ραββϑὰ ἰηΐο 4. Ον. 8 ὅ91] τϑιη. 1 οὐ ἀυϊαμέ δὰ 8 4760 

θη. 1 οὐ ἀασαλέ ἴον ἀξμέ. 

8. δι. ΑΥ. (68}.}) υτξδόνα ϑ8|κν. οἰβῥίψάβ ἅδι., 4Ὁ]. γΗ]. ἰο 
ν, οἷ8- 5Κν. οἱξ- ᾽οδῃ, υἱ Παρ οοταπιαπί γ᾽, τέ. μοίδ-. 8κν. ραφδλίξ 
γβίγ. Ρ]. ἐἰο ραΐξ- 'ὰ Ἰοοϊ᾽, τί. βροῖ-. ͵θΘ δβϑυτηθ ἐμαὶ ἴῃ δι ἢ 
1868 ἢ ἴον ὦ ροθ8 Ὀδοῖς ἰο ἐπ [πάρ᾿ ρεῖπι. ρουϊοᾶ, 800 8 469, 2. 

Κρ, Ζόῖβ ῬγοΌΔὈΙΥ Ὀθοδιηθ αὐ ἴπ ἐπ6 βαπηθ ρϑυϊοᾶ ἱπ ψ οὶ ἐμ 9 

ΘἾΤΙΥ ἐογιηοα Ἐασίαϊξα μὲ (ἔον Ἐαϊα τα ὁ) Ὀθοαπιο αὐαϊᾳα δὲ (ΓΘ πηι. 2). 
Β 6πι. 8. ἴη Κβαπδκυῖν ἐπΠ6 ΘΟΥΘΌΓΑΙ οχρίοσὶνθ νγὰ8 οἀΥγτϊοαὰ οὐοῦ ἴο ἐπ 9 

γπ|. ἴγοπι ἔΠ6 οα808 ὙΠ} δ᾿λ- δι ῆχοθ, ἤθηοθ δράξ οἱέ γάῤ ἰπείοαὰ οἵ ἐδ 
Καϊὰν "δράϊ Ῥοίξ Ῥράϊ ἴν. Ἐβρακὲ οἷο., 860 8 401 τοχῃ. 2. 

8 406. [πᾶρ. ὅι. Ῥείη. Ασ. δῃ (8 896) Ὀθοᾶπιθ ὦ ἱπ 
ΒΠΒ τὶ ὑπγουρἢ {π6 ᾿πἰοτπηοαϊαίθ ϑέαρο 75, ἱπ Ιγαπίδη ἴἐ [6]] 

Βοίμοῦ τὶ ρτῖμα, Ατὶ Φ ἴῃ σ (ΟἹ Ῥοιβ. ἀ, 869 8 402). 
Β8Κν. λάρ-απα- ΑΥ. φζαῦ-απα- 0411, οΥγ᾽, ὅ5ἴκγ. λυ-αἰαν- ΑΥ. 

-«αἰαγ- ῳὋὧΑΙ]ΟΥ, οὐἱοτὴ : ΟΟΒυΪρ. φζοῦτ-ᾳ Ἱ ο41}᾿ φυ-αἰοῖξ '08116Γ, 
ἰογ᾽ -ἰ ΟΗ͂Θ. σαμηῦη ἵἴο οομιρ]αἰπ᾽, 85,1. δαϊώ-ὃ ΑΥ. δᾷξιι-ἕ 



800 πὰρ. ραβδία! Θχρ]οβῖνοβ ἰῇ Αὐγὴ δπὰ Αὐπιθη. 408 --408. 
--------- .-....... 

γ᾿ : ΟἿ. πῆχυ-ς Ἰογθ- γῆν, ΟΗΟ. δυο Ο.166]. δῦσγ Ὅον᾽, [πάρ 

"δραδῆτ-ι-8. Βικτ, ἐξ[-ἔ ᾿δαυῦίῃ ἐπγόνῃ οὐδ, ταπιραγ Αν. π- 
ἄαρ2-α- ἱδοουπιυ]αίϊοπ᾽ Ο.ῬῬοιβ. ἀξά-ἃ ἵταπιραγί, ον βοδίϊοπ᾽ : Θοι. 
ἀδίσαμ οἷο., 800 ὃ 896. Κ5Κν, σώμαϊἑ, ᾿άο8, ὁοποθαῖϊθ Αν. σαοξαϊὶ 

᾿ἰάθβ, Κοορϑ ΟἹΡϑυβ. σαμάαψα ἱτπαρον. ᾿ἰάθ᾽ : [{. »σωδέσέο)ῖϑε 

Ῥτοίροίον᾽ σϑοέὰ ᾿ὉὈγτοοάϊηρ᾽ ποϑί᾽, τὲ. ἴῃ τοαῖκ ρσγϑάθ ἔογπι αὐἄδῆ-. 

ὃ 406. ἴπ Ξ'δηϑβικυεϊν 75, ἐῃ9 ρῥγονίουβ βίαρϑ οὗ ἡ, ν88 

τοϊαἰ οα ἴῃ μ77}ὲξά- ᾿ἴοτθακθη, ρίνϑη ὑρ᾽ ἔν. "μα-7λή-α-, ἴο ϑκύ. μά- 

Αν. χζἄ- Ἴοανϑ, ἔογϑαϊκθ, [οβϑ᾽. 

7 ἀρρϑᾶτβ ΜΠΘΓΘ ρῥγΐπὶ. ἀν. ἐδ οἂάπθ ἀπάθν ἐῃ6 ἰανγ οὗἨ {ἰδ6 

αἰδβ᾽ πη !]]δοη οἵἨ δϑρίγαίοϑ (8 480), 6. 5. ργϑϑ. 74-:λὰ ἰὴ -- Αν. 

2Ζα-φα-ἰ, ῥτῖτα. Αὐν. "Ζλα-Ζλα-ἐἰ, γῇ. 7μεάστ-α ἶπθ οα]]οἀ ἰο᾽ ἔτοπι 
δι. ΤῊ Ἰανν οὗ ἀἰδεὶ πη} δἰϊοη ΘΟμ ΒΘ Υ οδπιθ ἱπίο ορογϑίϊοη 

Ὀοίοτο (9 ἰΐπιθ ὑπαὶ 78 Ὀθοδτηθ ἢ. 

8 407. Ῥγΐ. Ατ. ἐδπ Ὀθοδπιθ ἐπι ἰπ γαπίδη (ορ. 8 403). 

Αν. δαγ'δ- πικρὰ 'ποὶσμξ, δυπηπ θοϑἀθ δαγ 2Ζ-ἅ- οΙρ ν δαγ'2-ἰδία- 

ὙΘΙΥ δίρι Κβκν. δώγ,- ῥῥηα- 'ἵνοῦυ οἱοναίθά᾽ : ΟΟἿν. ὀγὲ (ρ6η. ὀγε) 

τἰϑίηρ στουηά᾽ οἷο. 806 ὃ 392. 

Ῥυΐπλ. ἀν. Ζἔηι Ὀθοᾶτηθ 8ηι ἴῃ Ανὺυ. (ορ. ὃ 408). τ:"αρ8-παπ- 
Υπθ᾽ Ὀοδὶάο σαο-ηαρζα- ὉΟΥ-αὐπθ᾽ 5Κν. τηῦμα- ᾿ατἱπο᾽ : [μ6(.Ψ 
ησ οἷο., 800 ὃ 889. “χγαοξάπ-βηια- ᾿αγᾷ, ἔτγπι ρστουπά᾽ Ὀοαϑιάθ 

ΠΟΠ]. Ζᾷ δοο. φᾷηι ἱϑαυί μ᾽ : 6ὑ. χαμι-αἰ οἷο.) 800 ἃ 886; ρθη. Ζ᾿νῦ 

ἰηϑίγ, 2πᾶ 80]. σῆπαδ δαᾶ χ ἴος 8 δέξου (6 δῃδίορυ οἵ ζὰ ζάπ: 

'ἴὰ ΟΟΡοῦβ. τψῖὰ 20: μυᾶγα-τηιξ- ὉΒΜοταϑιηθη.. 

ΑΤΙΔΘΗ 188}. 

8 408. [πᾶρ΄. ζ. 8α» (σθῃ. βαγο.) ᾿μοὶ ρὲ, βιιπιτηϊέ, 810 ρ6᾽: 
Βκν. ἐΐγαϑ- Αν. ϑαγαΐ»- τι. ϑδᾶ᾿ -ἰ Θτ. κάρα ᾿ποδά᾿, ωμ6[. σεγοδγμ 
ἔν, Ἔσογδ8-γο- (ὃ 510). 8ιιγὸ (ρθη. 8δγδοψ) Ῥαυγθ σι -γὸ- ἴγοιῃ 
.ὃγ- (8 968): Κ5Κν. ἐμδἧτγά-8. Ὅτε, ογπαπιϑηία!", 8γ.:- γ]. 

ΒΒ π-θομ68, οαἶνθθ (οἵ ἐπ 166}᾽ : -Ε [μ6ὲ. ογτ8 ογγίβ. αϑελη (ᾳ8ῃ. 

α8λα"} ᾿πθοά]ο᾽ : ΞΚτ. αὖ-γεῦ ἘΠ6 8ῆδγρ 8149 οὗ ἃ ἐδῖπρ, ΘΟΥΠΘΓ, 
ϑᾶρο, Ὀογάοτ᾽, ΑἸΌ. ἰδέ 'δαᾶγρ οὗ οοσῃ᾿ ἔγ. ἤωϑέ, 1.ἢ. α82-ξογὼὰ- 8. 

ΟΙΒυϊρ. ο98--γ αγρ᾽ ΟΟ Βα. οϑϑῥδέ ἱτρέβολος, σοπυ8 βρὶπθ᾽ -ἰ- 
Θγ. ἀκ-ρο-ς «αὐ {86 οπά᾽, [,αἱ. αο--8, ΟΟγμαν. οὐδὲ ταδίοσ᾽ οἵ}. 

πα» ον ον 



408 ---410. ἴηάρ. ραἰδίαὶ ὀχροθίνθθ ἴῃ ΑΥὐπιθηΐ8 

8 (ρθη. α᾿ι8ὶ8) 'ϑαὺ οὗ οογπ᾿ ΟΗΟ. αἦὴ ᾿ὁδδῇ 

αγ8 (ρθη. λαγ 815) ᾿ὈγΙἀθ᾽ ἔγοιη {110 τοοὺ-ἔοτῃ 

ΤῈδ ὁὶ --- ᾧ ἴῃ ὄμη (ρθη. ὅκῃ) ᾿ἀορ᾽ ἴδ 
φαη- ὅπη- οἷο, 800 ἃ 398. 

ς ἔν. Ἰπάρ. (ζ)8ζ. δαγνρ (ζθη. λαγρὶ) 'ηαθδ 
πάρ. ᾿ργοϑῆ-, 860 88 398. 400. 401. 

ς ἔν. πὰρ. (8)8εξ. αἷς ᾿ἱηνοβίϊραϊίου᾽ : ΟΥ̓! 
πάρ. "αἰδ-δΐ-, ορ. Κ5Κν. Ἰολμά- ᾿πιϑῃ, ἀθϑίγθ᾽ 1, 

ὁ--8  Βοοκίηρ οὐδ, ψ βι,, 
ς ἴν. ἦ8. τος οἶχ᾽ : {1}. 8σοβοὶ -ἰ- ὅτ. “εξ 

ρ Ογπιν. οδισοοῖ,, ορῇ, ἔϑιμοῖβ (ορ. 8. ὅ89, 8). 
ἢ ῬγοΌΔΟΪΙΥ αἰβαρρθαγθὰ 88 8 Ὀθίογθ ζ 1 Μὶ 

ἴο., 866 8 381. Ῥουπαρθ αἰ8οὸ δοίοτθ ἰ ἰπ ἐ 

ἸΘδγη. ἐἰἀἰπρδ, ὨΘΎΒ., δίποθ {π 680 ΟΓΒ 8661 

ἐκν, ὅγμ- ΟΥ΄. κλυ- οἷο, (8 3884). 8.6.6 Ηὐθβοῖ 

88. 

8 409ϑ. πὰρ. ὅ. 6θ7 (θη. σΟΥΟΨ) ᾿οἹά 

ὖθ, ΤΆ Κ68 ἔγαριϊθ᾽ Αν, σαμγοᾶ- ἴ. ὅσο, ἃ 

ἔρων 4 τηλπη΄. οσαλν' (ᾳθη. οαλμ) Ἰαὰρ ον : 
ἰς (θη. αἱοῖ) 'ποδί᾽ : -ἰ- 6Γ. αἰγ- (θη. αἰγός) 

αΥ ἔτ. 7 8 29], υ ἵν. » ὃ 880) : ϑ,κν. γ)ίρψά- ᾿"ᾧΨ 

οἰχίηρ οὐ ἐδθ πὶηρ᾽ ΑΥ. ὁ)“ Σέὔψα- ᾿δἰτοίομΐηρ; 

8 410. πάρ. ὅ.. [π|0|18}}Ὁ7 δηὰ δου η, 

[οοηϑοογϑίθ, βϑουϊῆοθ᾽ : 5Κν. ᾿δίαγ- ΑΥ. ζαοία 

ὑ αν, χέω Ἱ ρμουγ, μη (ρ6ι. 71α}) 88᾽ :1 

Τοδά σηζαηδ, 8 412) ἤβῃοθ. [10ῃ. δὰζοη 8) 

ἸΒΠ γ᾿ Ζιυ-ἢ-8 “8, 121 (ρθη. 7102) 'πογβθ᾽ : ἕ 

)μὰ (απομζ) ἱπαυτον᾽ : [,6ἱ. απ σῦ οἴο., 866 

θη. 97. (φημ), Ῥϑδηίμον, Ἰθοραγά᾽ : 5Κν. δὲλά 
μόνορχις᾽ Ο077-ὦ ᾿ποΐ οδδίταίοα᾽ : Αν. 6), χ'- ΑἹ 

Ἡ τ, ὄρχι-ς ᾿ἰοϑέϊοϊο, δαγ7, (σθη. δαρ7μ) Ἱ 
ἦς.) 800 ὃ 892. δα») (ρθη. δα}71) 'προςκεφάλι 

ι. θ οἴονγίηρ-Ποτ᾽ ΑΥ. δαγ΄σίδ- ὁονογ, πιδί᾽. 
Ζ αἴϊογῦ νονϑὶβ. ἔϊζιτηε Ἱ οί : ΒΚτν. [έ 

φηΐ ᾿βοάρο- πορ᾽ : 0. οὖ ΟΟΒαΪρ. 76 1 

.. 134) - αν. ἐχῖνοςς ΟΗΟ. ἐσὲ 'ποάρ6-ορ᾽. 



802 Ιηάρ. ραϊαΐϑὶ οχρ]οβίνυθθ ἴῃ ΑἸΌ. δπὰ Βαϊὶ.-51δν. ὶ 411-- 412. 

ΑἸΌΔη18Δῃ. 

ὃ 411, Αοοοτάϊπρ ἰο α΄. ογοῦ (ΒοΖΖοθοσρογ δ Βοὶίν. Υ1Π 

186 ἔ., ΑἸΡδη. Βέυά. Π 15 8.) Ιπᾶρ. ἔ, ὃ, δι ἀτὸ τϑργϑβθηϊθά ἰῃ 
ΑἸθαπίδῃ ἱπ {6 [Ὁ] ΟΡ ΤΠΔΠΠΘΥ: 

ζ -- Ξ 9. 58,-οἱέξ ἵπ {πῖ8 γοατ᾽ : 111}. 89ὲ-8 Ὡπ8᾽ Γιαὐ. οἶ-ἔογ 
οἰθ, 8600 ἃ 8387. υἷϑὸ γὶ. ῬΙδοοβ : ΞΚγ. υἱδνάμεϊ ατ. ἐοῖκο-ς 
οἰθ., 800 ὃ 381. μδέ 'ϑὰγ οὐ οογπ ἔν. "μδέ : ΒΚν, αδ-γί-δ' ΟΥ. 
ἄκερο-ς οἴ6.), 800 8 408. Οα. Μογον οοη]οοίατοθ θ ΕὟΡ. 8 'ἰπ α7αθίᾳ 

(ἀἱαθειρ) Ἴο ἔμ τὶ ϑ, ἐπ βτθὺ ραγὲ οὔ σοι ἀ7αθ- τοργθϑθηὶβ 
Ιπᾶρ. ᾿0Δοἶ8- (Βικν. ἀάκῥῥμα- οἷο., 860 88 890. 401). 

ὃ τὸ δ. δρηῖρ (πἰνῃ ἀοῖ, γί] δρη δεῖ) Ἑοοίμ᾽ : ΒΚ. 7άπιδῆα-8 
“ἰίθ, ἐοούπ", 1. ξαηπιδα λοίπ᾽, ΟΟ Βαϊ. σαδ ἹἙοοίδ᾽ -- 6τ. 

γόμφο-ς Ἰοοίπ᾽, ΟΗΌ. ομανηδ Ὅομαυ. δὲ 'σοαί' : ΞΚν. α)ά-8 'θυοκ᾽, 
Τά}. οὔζε ᾿πο-ροαῦ -ἰ- ΟΙτ. ασ εἰϊαϊὰ 'οογναθ᾽ (τ]ὰ Ὀμο3κ). δανγθ 

(υἱεῖ ἀνίϊοϊο δαγ δ.) ᾿χ θ᾽ : ΒΚν, δγά)αίξ Αν. ὀγαζαϊεϊ ᾿ὍΘΔμμΒ, 

ταάϊαίθβ. [10 Ἱ Ὀϊπά᾽ ([}δ-}: -ἰ 1ιαἱ. ἐσᾶγα. 
ὅλ τῷ δ. Το [πᾶρ΄. πιράϊαθ δηᾶ τηϑᾶϊδθ δϑρίγαίδθ [δὰ 

[4116 ἐοροίμον πῃ ΑἸΌΔη. 88 ἱπ ἴγσϑη. κ]αὶ. διὰ Βα]ξ.-ὅ1αν. δὲδ8 

Ὁδοο᾽ : Ξν, μάα-α-ἰ ᾿δολῦ ΑΥ. ζαδιαῇ- ᾿μαΐθθ, Ασὰ. 76 ᾿4}} 

Ἔ 6... χέζω ὩὋὉδοο᾽ ροτγῇ. κέχοδα, χόδανο-ς 'παΐο8Β, οἱέθ Ἱ βίθαὶ 

(υἱοδ-) : ΒΚν. νάπϊαηιλ οἰο. 8. ὃ 888. λον δὲ ̓ ἑοβίϊοὶθ᾽ : Ασηθηῃ. ηη- 

ογ77- οἷο. 8. ὃ 410. 

ἀ- ἴον ὅ- ἴῃ αὔξη 'πὶαίον᾽ (τ. χειμών οίο., 8. ὃ 388) δπὰ 

ἴῃ αό 'γοθίογάαγ᾽ (β5|κν. ἡψάβ ἱγοδίοτγάαγ᾽ -[- ΟΥ. χθές ᾿γοϑίθγάαγ᾽, 
[,4ἱ. μονγῖ ἢιο8-ἰογηῖ-8, αοὐμ, σίϑίγα-αἀα σὶβ ο-ταοτγονἾ. 

Βαϊ ἐϊο- Βα υοηϊο. 

8 412, πὰρ. ζᾧ, ὃ, δὲ ποτὸ 6-(8}.-Ἰδοαπάθ ἴθ ἐπ 6 Βαϊ εϊο- 
ΒΙαυοπῖὶο ρδγθηΐ ἰδηῆρυαρο, ὙΠΟΒ6 ρδ06 οὗ αδγίϊου]αί ἢ 

οὁϑηποΐ Ὀθ ἀθΗπροα ΤΠΟΓΘ Ργθοΐίβοὶυ, ΤΉΘΥ τοί ποὰ ὑποὶγ Ἕμδγδοίου 

88 ὁ-δβουπᾶβ ἰῃ Πἰπυδπδη: ὦ Ξ 85, 8 δ, -Ξ ἔ. Τὴ Ῥυυβείδη δηᾶ 
Πμοίο 886. ΜΘ] 88 ἴπ (6 ϑ'΄' λαψγοπὶο Ὀγαθμο (ΠΟΥ ραβθθα ἰπίο 8- 

βουπάβ: ὦ --- 85, 8 δ᾿) --ο-Τ ᾿ς. ἴῃ Ῥγιββ. ἐμ ἰϑξξος 8 ἀθηοίδβ δοίἢ 
8 Ἀπ “2, ἰῃ [μοὐΐ. 9 ἷἰΒβ (ἢ6 γοΐφοὶθβθ, δῃὰ ,, ἐἢϑ νοϊοθὰ βοπῃά. 

ΤῊ}6 ἴδοξ ὑπαὺ [ἢ ϑιιθοθββθοῦ ἐο [πᾶρ. ὦ ἀϊά ποὶ ἑακα ρατὲ ἴὰ 
ἐπο ὅ5ὅ1αν. οἰδηρθ οὗ 8 ἰο οἦὐ (8 688), 8ιονγβ ἐμαὶ [πᾶρ. ᾧ δαυὰ 

" 



ἢ 412-- 414. πὰρ. ραϊαίαὶ οχρίοβίνοβ ἰπ Βαϊὲ.-81αν. 808 

[πὰρ. 8 ὝΘΙΘ 8.111 αἰβεϊ ρου ηθ ἃ ποὶ ΟΗΪΥ ἷἱῃὰ ἐμ6 Βα]εο ραγοῃὶ 

ἰληριᾶρο δὲ 4180 ἴῃ ἐΠ|0 Β᾽ αυοῃῖο. 

8 418. Ιπᾶρ. ζ. 1. δφάζία-8 Τιοίξ. 8α᾽ 186 Ῥταβ8β. βαϊξα- 
Ὁοά, 11. ϑσαϊμὰ ΟΟΙΒυΪρ. βδίαπα Ὥοαῦ ἔτοβί᾽ : 5Κν. φ{-δϊγα- 

Αν. 8αγα- 014, οοοἱ, [Π ἢ. 8)ίγβη-ὦ (ροῃ. 821782-68) Τιοξί. 
δἰγ8-}-8 ῬτΌ8. 8ὲγ8-111-8ὁ Ο Βα]. 8γ δ: -ἴ ̓ Ββογηοί᾽, ρῥτῖπι. Βα] .- 
ϑίαν. ἤδη .8:6η»: ὁ ΟΗΟ6. δογηαχ ἴγτοπιη ῥγῖπι. αθγπι. ἔδηγζ-ηαΐα-2, 

[μἱ. ογαῦγῦ ἔτ, ᾿ογᾶβογῦ, ορ. ὃ 808. 806. 11}, βουοῆέα-8. Τιοἰέ. 

ϑιρέίβ Ῥτιι88. διοὶπέβ ΟἹ Βυ]ρ. ϑδυεἐ 'ποὶγ᾽ : Αν. 8ροπία- ἸοΙ γ᾽ -- 
οί. λωρδὶ ᾿οδογίηρ᾽ ἔτ. ργία. όσα. ἤχῳμηί-δίατη (δ 180). 
1. ἀοϑδοηδία-8 Ἰιοι, αοδηιά-ἰ8 Ῥτυδθ. αθδδβῖη8 (88 ἱπαϊσδέθδ 

ἐμαὲ ἐπ 6 ἷβ βϑμογί), ΟἹΒυ]ρ. ἀοϑεοία, ᾿ἀθοϊπχιιθ᾽ : 5Κν. ἀάξα οἷο, 

806 ἃ 387. Πἰ{Π. δγαζὰ ΟΟΒυΪρ. 8ᾳζῖ Ὅτγδπον, ὑπνὶρ᾽ : Βικυ. ῥάζμα- 

Ὅγδηοῖ, ἐνὶρ δατοκύ-ὃ ῬΙαρ, δο]δ. 118,4 πόθχί Τ,οἱ(. η68ί 
ΟΒυΐε. ποϑίὶ ἴο οαιτγ : ὅΚν. πάξαιπέ Ἵ αἰίαϊη, τϑδον᾿ -ἰ- ΟἿ. 

ποδ-ηνεκῆς ὙῬΟΔΟΒίπσ ἀἄονῃ ἰο (μ6 ἴθο, [ω0Π. ϑ8φϑαμρὴ-8δ Ἃἱρ, 
ΠΡΡΟΡ ραᾶγὶ οὗ ἐπ ἐδιρι, [ωοἱὲ. δίαμπα Ὥϊρ᾽ ῬΓυδθ. ϑδἰαιρηἶε8 

8αἴξ, θατ᾽ : ΞΚν. ὀγόμἐ-ὁ “Ῥυϊξίοοῖκ, Βἰρ᾽ -[- 1,Ἃἱ. οἰηΐτ8, Ο166]. ὃ 

μίαμη “Ὀυϊέοοκ᾽. 

8 414. [Ιηᾶρ. ζ8 -ῷξ 1{}. 85 1μοὲῤ. Ῥγαββ. 8, ϑ[αυ. 8, 6ρ. 
ὃ ὅ44. Τ ἘΠ}. αϑ2ὲ-8 Τωοιἐ, α8-8 ῬχιΒ8. αϑϑ,-8 (85 88 ἴῃ αοδϑδϑῥηέδ, 

δ 418) ΟΟΙΒυὶρ. οδὲ 'αχὶο᾽ : 3ὅΚνυ. ἀζκῥα-8 -ἰ- αν. ἀξων [1,8ὲ. ααὶ-8 

ΟΗΟ. α΄ϑα 'αχὶο. 101}. 5-[ὐ, πόθος Γ 814}} οδγγγ᾽ ρῥγίπι. ἢ, 
"ποδοδὶσ (ποϑδὶς τ-- ΟΙΒαὶς. πόϑᾳ Ἱ οατεγ᾽, 8 418), πιλίϑοῖιε Ἱ 8881} 
τα κ᾿ ῥτίπι. ἢ. Ἐηη  εϑὶσ (πόϊξι τες αν. ἀμέλγω, τὶ. πιοῖξ-, 8. ὃ 882), 
ΟρΡροβοὰ ἰο ἐδάβὲμ Ἱ 884}} ᾿ϑανϑ᾽ ρῥγὶπι ἔ, Ἐϊέᾳ- δὶ (ἰδίὴ τις Οὐ. 

λείπω, τί. ἰθλη-γ) 8. ὃ 421 α)ὴ. ΟΟΒυϊ;. 8-δοτὶδί 8. Ρ]. πόδε ᾿οαττὶ θα 

Ργΐπι. ἢ. ἐμδῖ.8-)1ὦἱ (ἴο Ἴ684), ἃΒ ΟρροΒϑ οά ἰο γόδε ἔν. Ἐγδοῦφ ΒΟΥ βαϊά᾽ 
Ρτῖπι. ἤ. ἔγδᾳ-8-2ὲ (ἰο γα, τί. γϑῳ-, οΡ. ὃ 462). Ιπᾶρ΄. ζ8 δοροΥ- 
ΑἸ ὨΡῚΥ γοπιαὶποᾶ ἀραγί ἔγσοπι 48 ἰη Βα] ἰο-81αν., 88 'π [ταη. (8 401). 

Πθπι. [Ιὲ ἰ8 ποὶ αυἱϊΐο οἶϑαῦ ψλδὲ ἐπ 6 γορηδν ἰγοδίπηθηΐ οὗ ἐπ ἱπάρ. 
ΡΤΟῸΡ εἷ πνβϑ ἰῃ Βα]!.- 31αν. 

Αἴἴον ἐπθ Ἀπ ΙΟΣῪ οὗἁ ἴγδη. (8 400) τὸ βιουἹὰ οχρϑοὺ 8Ζ ἴῃ 11}. δηὰ 
86 ἴῃ Β]αν. Τὰ Γ11}. ὁζάμ)με Ἱ διοοι᾽ ΟΟΒυ]ρ. ϑμήᾳ Ἱ βοπὰ ἔογίϊι, βῃοοί᾽ : 
ΟΗΟ. δοίοχαη Οϑ. δοζεοοίαη Ἅο βδμῃοοῖ᾽ (ργίια. ϑγῃ. ἤδκομ-ί-, εκ ΘΟΕ Π. 
σίμέα ΟΗΟΘ. σίοχαπ Ὀθδίάὰθ ατ, χέ(})τω). Οογγοβρομαϊη ] Οϑδο " Ζυγ 
ϑθδοῃ. ἀ. Ῥογί. 498. 6380 (ορΡ. αἷδο ὖ. βομιπιϊἀὐ ΚυμβηΒ Ζίβοην. ΧΧΥ͂ΙΙ 882) 
ἴγσωοθβ ἰδο 82 ἰῃ {1}. αἴοζία “δ ἀαττηθ᾽ ῥτγοὶ. αὥ82ο, αμϑεγὰ ᾿δαππ' (τί. αμ8-, 



804 ἵἱπάρ. ρμαΐαίαὶ οχρίοβῖνθβθ 1 Βαἷι.- 5]αν. 8 414-- 416. 

1,αἰ. αμν-ῦγεα κεν. μξ'} δηὰ ἐμαΐ ἴῃ Γ10}|. σαίδχίὼ σαξδχζοαί σαΐδείἑ “το Ἰΐηροτ, 
Ἰοϊίοτ᾽ (τί. 4μαΐδ-, δὲ. λαον-66) Ὀδοὶς ἐο (58)8ΐ, δοοογάϊηρ ἰ0 ψΕϊοΝ ὁπ πιϊρὶ 
τοζαγὰ ἰδ 85 ἰη 1. "παΐβού ἡ αἀπὰ ἔπ 5 ἱπ ΟἸΒυϊρ. πιῤδεξὶ “ὁ πιϊηρίθ, 
ταϊχ᾽ (ἰο 8κν. τοὐξεγά- 8. Ἰαϊχ04 Ἶ 6δϑ ἔπ τοργοβϑηξδέϊνοβ οὗ πὰρ. (ζ)οῖ (ορ. 
1,δἱ. »νεἰβοοῦ -ῷἪ. Ἐημἶρ-ϑ06), Ἶαδὲ δ [πάρ. δξ, οδξ, ζϑξ παὰ ἴδ} 19ὰ ἐορθίδεν 
ἴῃ 8 ἴῃ [τϑπίδῃ. 

Βυΐ οὐ ἐδ οἶπονῦ παπὰ τὸ βαῦο: Ευ88. δόὶ»ψ) Οζϑοῖ δἰγῷ οΪ]. δΖοζενῳ 
Ῥαυτγο, οἰθδῃ, υρτὶ χ᾽ -ῷ ΟΟΒυς. Ἐξείγῳ-7. (ορ. ὶ 141 Ρ. 184 δπὰ ΜΙΚΊοβΙοΣ 
γονρ!. αταπιπι. 12 288): ἀοΕ. δζοῖ) 8 “οἸϑατ᾽ Αρ8. δοῖγ Ῥυγο, Ὀγίμε", β8Κτ. 
οδᾶν-ἅ- 'δΒιιαάο, ρἸἰπιπιοτ᾽ οἷο. 800 88 398. 400: ἐπ. 75 :κόϊ Ο( Βαϊ. ἐδκαι 
Ἴο 8βοοῖκ᾽, 1 ϊῈἢ. ἀΐα]. ρτγοί. δι ϑεζαμ Ἵ Ὀθραῃ ἰο βοοϊκ᾽ : ΟΗᾺ. οβδοῦη ᾿ἴο 
βοθἷς, διϑὶκ᾽, δ5[κν. ἰολδάνη Ἱ βϑοῖκ᾽ (ρογῖ. ἐψ-ξ-α), Βυίῆχ -δζο-, 806 8 400. 

Μογϑοῦθσ πο πιυδὲ ὕθαγ ἴῃ πιϊπὰ βγβὲῖγ ἔμαὲ α ὅζεμ-ἰδ ταϊρῃς δὲ 

Ὀγοβθηΐ ἴῃ ϑζάμλε 8μ74ᾳ, 88 ποὺ ὑπίγθαμθη! υ τοοίβ, σοῖς Ὀθσίη ἢ 8. Ὁ 
ἐθπαΐδ, αν οἷά ἴογπιβ υίξμου 8- (8 ὅ89, 83), Βοοομά γ ὑπαὶ δεχκόϊ᾽ ἰβκαίϊ 

διὰ Ἐῤ(έγω)γε πυρὶ Ὀ6 ἀοτεπιδηΐο Ἰοδη- ποτὰβ (οΡ. 8 581 το. 2). ΤῊΘ ὈαΙδηοο 
88 ἰξ ΒΘΘΙῚΒ ἔο Π160, ἰπο] 08 ἴῃ ἔδυουν οὗ δὲ -- [1{Π. 82, 81αν. 8. 

ϑ]αν. 8ὲ --- [ηᾶρ΄, ζὰ Ὀοοδηθ ὄὅ, 6. ρ. ρέδᾳ ἴτοιῃ "ρῖ8-ᾳ. 866 
8 147 ν. 184. 

8 416.Ὀ. πὰρ. ὃ. {Πι δδγνῖν8 ΤἸιοιέ, βέγηἷ-8 ῬῬοδ᾽ σι. 

976 Ὅτε, ΟΟΒυΪρ. χρἕμο Ὁογη᾿ : ΞΚυ. 21γ-πά- ἘΔ1|16 πα ἴο ΡΊΘ6Θ68, 
Ροππάσά᾽ -ἰ- 1,αὐ. σγάἄ-ημ-ηι, αοίμ, ξαΐνη ἱοοτπ᾿ (ορ. 88 808. 806), 

τί, δογ- ἴο ρυϊπά᾽, {|| ΖίπόϊΙ Τιοῖς. Δ(ηάξ Ῥταββ, βἰηριᾶξ (πη 

Ἰκὸ 98 ἱπ οοδδὲηιῖί8, 8 418) Ὧο ΚΗΟΝ, τϑοορηΐβο, ΟΒυϊρ. Ἵηαξὶ 

ἴο Κηονῦῇ: - α΄. γιγνωώτσκω οἷο., 8. ὃ 882, Γ 11}. δέγΖα-8. Τιοίί. 

δογ-8 Ῥτυβθ. ὅθγ8ε ΟΟΒυ]ρ. ὑγόσα ᾿Ὀἰγοπ᾽ : 5Κν. ὁλγ7)α-8. ἃ Κὶπά 

οἵ Ὀἰγοῖ -ἰ- Ο.106]. δήφγῖς ΟΗΟ. ρίγομα ᾿Ὀἰγοι᾿, 116}. οὔῷ-8. Τωρί. 

ἀἅ,-8 Ῥτυββ. τσο866 ἱποδί᾽ : ΑἸυδη. δὲ οἷο, 8. ὃ 411]. 

514ν. σὲ ξξε [πᾶρ. δὲ ϑϑοᾶπιθ Ζ, 6. ρ. ἔμ7ᾳ ἔν. "δἐ-1ᾳ. 866 

8 147 ρΡ. 184. 

8' 416. Ιηἀρ. δ [611 ἰοροίμον στ ὅ᾽ 'π π6 ρυίπι. Βαϊέ-. 

Β᾽αν. ρουϊοά. 1. ἐδηνὰ 1,οἰξ. Δηια Ῥυιιβ8. 8όῆι0ὸ ΟὐΒυϊν. 
ζήμα ᾿τϊαίοτ᾽ : -ἰ- ατ. χειμών οἴο., 8. ὃ 888. 1. ἐᾶᾷϊα-5 ἐᾷ[θ-8 

Τοῦ. (α᾽  -ϑοῖ Ῥτυβθ. 800. δαϊίσα-η (9 τ 7) 'στϑοπ,, 1. δοϊὲ 
Πμοιέ, (άϊε Ῥτυβθ. δοὺ. δαϊδηη 'σταβθ, ἢογδ᾽, ΟΟΒυ]ρ. σείσηδ στο 

“οἰ 76 'ᾷτθθηβ, νϑροίθὈ]θβ᾽ : Ξκν, λάνἐ-ὁ οἷο. 8. ὃ 389. 1{{ἢ. νοξὴ 

Ἱ ἀτῖνϑ᾽ σαδὶ-8. Ὁ 81η8}} βἰϑάρϑ᾽ Ῥγυβθβ. υθ88,-8 (88 ἃ8 ἴῃ ἀεθϑίῖ8 

8 418) ' βἰοάρίηρ᾽, ΟΙΒυὶγ. γόσᾳ Ἱ ἀγίνϑ᾽ : 51, οάδαηιϊ σία. 8. 



ἢ 416--411. πὰρ. νοἷδὺ ὀχρ]οβίνϑβ. 805 

ὃ 888, 11}. δίό)ε ΟΟΙΒυΙρ. σίζαζᾳ Ἵ ορϑθῃ τὰῦ πιο τἱάθ᾽ : 
 [μαῖ. λίαγο, ΟΗΟΘ. φἕδη 'ἴο ραρθ.. 

ὅν. χὲ τα ἱπᾶρ. δὴ Ὀδοδηθ ὅ, 6. ρ. ἰξᾳ ἔτοπι Ἐϊξσ-ᾳ. 

800 8 147, ρΡ. 184. 

4. Τὸ υϑἷαὺ ΘΧΡ]ΟΒΙΥ 68. 

8 411. ὙΠ τοραγὰ ἰο ἐπ6 ἀθυθίορπιθπί οὗ ῳφ, 4, οἷν ἴῃ 

Ἰπαρ. Ἰαπρτιᾶρ88 ΑΥΤΆ ΠρΘ {ΠΘΠΊΒΘ]Υ 68. ἰπίο ὑπ 6 88ΠῚ0 {νὺ ρΊΟΌΡΒ, 

Ἀ8 ἐΠ0Ὺ αἸα 1π ἐπ Πϑίοτυ οὗ ἔπ ραϊδίβ]β. 

πὰ ἐπ ρτοῦρ, ἰπ ΜΆΙΟΝ ἀ, ὃ, δ ΑΡΡΘΑΡ 88 Θχρί οβίυθβ, 4, 4; 

αν [γα ΠΟΥ ΘΡΡΟΔΓ 88 ζ-βουπάὰθ τὶ [0] ηρ [Ὁ] α] δα θη 

(}) 38 1αἱ, φιῇϑ τς ἴηάρ, ᾿ηἷ-8, ΟΥ̓ 88 Βοιη 48. Ὑ ΠΪΟἢ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘ 

[8 διε ου]δίίοπ, 88 ὕπηδνυ. Οβοὸ. ρὲβ ᾿αυἷ8., Τηοθθ [416] 186 
ΒΟ ΠὯΒ ΤΟΥ͂Θ ΟΥΡΊΠΑΙΥ ΘΥΘΥΥ ὮΘΓΘ, 88 ἰδ ΒΘΘΠΊΒ, 5Β1Π1016 ΒΟ. 48 

ἈΠ ἴῃ ασθοκ δῃὰ ῬγΟΌΔΌΪΥ 4180 ἱπ 1ἴα}16 δα ποὺ ἔβ]]6 πὰ ἰοροίμοῦ 

ΜΠ ρτίτη. [πᾶρ΄. ραϊδίαὶ Ὁ 9 (48 ἱπ "εζμο-8. Ἤοτγβθ᾽). Βαΐ ἐδ 

ἰΔηριάροβ οὗ ἐπ|8 ΡΥΟῸΡ ἀὉ ποῖ 811 ὑπ ΟΓΠΙΪ ΒΠΟῪ ({ 18 δῇεο- 

Ἴοη ἴῃ ϑϑοὴ οὗ ἐῃ0 ψογᾶβ ἴῃ αιθϑίϊοῃ. [ἴπ ὨῸΠΊΘΓΟΊΒ ο8808 {Π18 

ἡ δοίοπ ἀρρθαγθᾶ ἱπ ὁπὸ ἰαπριδρο, Ὀὰὺ ποὲ 'π δποίμονυ. 

ἴῃ (πὸ οἵμοῦ ρύοῦρ, Α..,), Αγπῖθη., ΑἸΌδη. δῃᾶ Βα]έ.- ὅ1δν. 

6. φ-6]απιθηΐ ἰ8 οη ἰΓοΙΥ πνϑηξϊηρ; 88 8η οἷά ἱπῃουγι (θᾶ αϑοίίοη. 

ἤδογθ, 88 ἴῃ {6 6886 οἵ ἔπΠ6 ρ4]α 418 (8 880), ΡοΟΒβ  ΪΥ οχἰβϑίβ 

ι ἀἰα!θοί᾽οα] ἀἰβδγθποθ πιεΐὶπ ἐπ6 [πᾶρ. ραγοπὲ Ἰδηρτιαρθ "). 

ἴῃ 88 424 διὰ 466 ψὸ 51}|41}} πᾶῦθ οοοδβϑίοῃ ἰοὸ ἀΐϑουββ {{0 

᾿ΙπΘϑέϊοη οἵ ἔπ6 Ὠἰδίογ!ο4] γϑ] ὐϊοηβ Ὀοίσθθη ογὰβ ἢ δπἀ γοταβ 

σι πουΐ Δ ὈΪα] ἰϑαἰοπ ἱπ ἐΠ|6 {-ἰδηρῦδρθθ, δὰ τ πϑέμοῦ (Π6 στοῦ 

ΥΒΙοἢ μδὰ πὸ 93' 88 Ὑϊμουΐ (ἢἷθ ΔΟΟΘΘΒΟΓΥ͂ οἰθπηθπὲ ἔγοτῃ ἐπ 

ΟΥΎ ὈΘΡΊΠΗΪΩΡ ΟΥ πδά Ἰοβὲ ἰξ ἴῃ ργθὨϊβίοσίο {ϊΠ|68. 

1) Το πιαϊπέθηδποο οὔ {6 οχιβίθηοθ οἵ ἔποὸο ἀϊδϊϑοῖβ ἰῃ ἐπ ὈΟΒΟΠῚ 

 τΠ6 Ἱπᾶρ΄. ρῥτῖαι. Ἰδηρτιαρο οἡ {ἴ|ὸ θαβῖ8 οὗ ἔἐμὸ ἀἰ ἴθγοποοβ οὗ ἀδυθϊορπιθαὶ 

ἴ {πὸ ραϊδίδὶ δηὰ υδῖδὺ ϑχρίοβῖνθθ, ἀοϑθϑ ποὺ ἱπιρ} ὑπαὶ τὸ οὐυρῦ ἴο 

χρϑοῖ αἷθδοὸ {Π6 βδπ|6 ὈΟΌΠΟΔΥΥ [ὉΥ οΟδον αἰδ] οί 6841] αἰ ΓΘ μΟοΒ ὙΠΟ ἢ 

ἱρέ [66] ἱποϊ θὰ ἐο δϑοσγίδο ἰο π9 πάρ. ῥγίπι. Ἰδηρυδρο. ΤῸ 11π|]0, 
μη τ οὴ6 ἀ4] 6 ο 1681 ΡΘΟΌΪΙ ΔΥΙΕΥ 16 οοηῆποά, οδηποὶ σὶμουβ ΘΗΥ͂ 

Πα Γ οοπδίἀθγαιϊου 6 ἰδκθῃ 88 ἰὐγρίοδὶ ἴοῦ οἴμπογσβ. 860 Ῥϑυ}᾽8 Ῥυΐη- 
ἱρίθιι ον βρυδοῦ Ἕβοῃι οί ᾿. 231 ἢ. 

ΒἘτυξπιίαπηῆ, δ]οσιδοῖβ. 20 

! 



806 ἱπάρ. νϑῖδγ θχρίοβίυοθ. Ῥγίπι. πάρ. τοὶ. οχρί.0 8 4171-- 418. 

ΤΟ [Ζ0] οίηρ 18 {Π6 τϑργοβθηΐαίοπ οὗὁἨ (Πθ ὙΘ]ΔΓ βουΐθϑ ἴῃ 

[πὸ βοραγαίθ [πά40- ἀθγιηδηϊο ἰδηρυδρθδ: --- 

ἃ. υδησύδροβ τὶ 14 0148 6 οη. 

πὰρ. αοτηδηΐο 

ἽΝ π, τί), «͵ Ὅν", ὁ οἷ »]} χρπχϑ7ὺῦ 

ψπουὶ 1. κ ς ς ς Κι, χι 40 

ἫΝ ]. β, δ(ἢ, γ 9. σμ, 9 ὃ, αὶ ! ὃ, ἡ κα, Κ,}» 

ΘῚ νίεμοαε 1. γ 9 σ᾿ Ὁ κ 

ἯΝ .. φ,θιχ | 7 ὃ, σι, ὁ] ὃ, ἱ ὃ, 9 ψ, 4, (Ὁ) 

ξ Ὑγ που! ]. χ », 9 9 9 49 

Ὁ. δπριάαροθ πξπουΐ 14014}186[]10Ὲ. 

πὰρ. Ατ. ΑΥ̓ΠΙΘΗ. 

4 κ, Ἂ β κ(), ᾧ, 9 

4 9.7 ι 9 β 9 Ἐ 9, ἀξ, ἀξ 

“-Ν ον . : 
δ᾽ σὴ, 9.7 ὃ 9 9. ᾿ΐ 9, ἀξ, ἀκ 

Ῥγΐπι. ἱπάρ. ροτγὶοα. 

8 418. 4. Τοπυΐϊθ φ σπου 160 14] δα οη ἴῃ (9 ἡ“ 

Ἰδηρίαροθ. Βί. φογί- Ῥὶαϊέ, Κα : αν. κάρταλο-ς ᾿θαβίκοί᾽, [μβἱ. 

ογαίξε (8 806), Θοίϊι. μαώγαβ ἀοοτ ΟΗΘ. λιν Ῥ]αϊξ- σοτκ, 

μυγᾶ]ο᾽ 1 Κἰκν. ογέάηιϊ Ἱ ἴθ ἐοροίμοτ ἔαΐ. οαγε  ψάηιϊ, Κάξα-8 
ῬυΡ]6- σοῦ, πα’ (8. 259), Ῥευββ. ζογίο ϑάρβ, οποϊοβυγθ,, τέ. 

φγοι- : αν. κρέας ᾿θθει᾽, [μαἱ. ογμον, ΟΟἽἿν, ογξ “ὈΙοοά᾽, ΟΙοοὶ. 

γᾶν ΟΗΘ. γὅ τᾶν, υὑποοοϊκοα᾽ 1 8|κγ. ἔγαυΐξ- ὙΔῪ τηθαῦ,, 1168. 

ἀγαῦ7ζα-8. ΟΙΒυϊρ. ἀνἄυ-α 'Ὀ]οοά, ἔφαγᾳ... ἱοταῦ᾽ : ΟΥ. καρκίφο-ς 
1,αἱ. σαηοοῦ σθη, σαμογξ ἔν. σαγογο- (8 269) -{- δικν. ζαγκαβα-. 



418---419. . Ῥχίηι. [πάρ΄. γϑῖδὺ ὀχρί οβίυϑβ. 801 

βΟΥΤΩ8 ὙΠ -φί- -48- ἴτομι τί. 79,9ω4.- ὯΟ ΒΆΓΡΏΘΒΒ, γοῖκθ᾽ : ΟἿ. ζευχτό-ς 

εὔξις ἴγοι ἔζευκτι-ς (8. 489) ζευχτήρ, ξζευξα σύ-ζυξ, Τιαἱ. ἡὩροῖμ-8 

ὠποίδ, 7 οοη-7μῶ -ἰ 8Κν. ραν. ψιζίά-8. Ἴοτη. ἀροηίίθ ψοἰκέάγ- 

. 88. ῬΓ68. ψιροκίξ͵ 8, 8ρ. ἴα. ψόιέψάϊξ ποτ. 8βρ. 8ᾳ- ψυΐ ἴτομι 

ικᾷ (8 641, 1), Τῖϊιἢ. ραγί. 7 μζία-8. ἱπῆ, 7ὼῃπκιῖ, ἕαι, ψὰηκϑίμ. 

Βυῆχ -4ο0- 800 ὃ 419. 

419. ἢ. Τοπυΐβ 4 σπίτι 16 16] 186 εἴθ ἰπ ἐμ6. ψ-16ῃ- 
8068. ΡΙΟΠΟΙΏΪηΔ] βέθπὶ τη880. πθυΐ. ἴ40- 'η6- ὮΟ, ὙΒΙΟΒ᾽ 

Ἰηἰοττοραίϊγο δηᾶὰ ἱπάϑβηϊίθ), ἔθη. ᾿ψᾶ- : ΟἿ. πότθεν ΆΘΠΟΘ Ῥ᾽ 
Ἴοπι. τέο Ὑμοβορ᾽ πῇ πῇ ἴῃ Ὑμαὶ ἀϊγοοίοπ᾽ (Πον. πᾶ πᾷ), 
"δὲ, φμο-α οοὐ το αἱξ ἔν, "ημοίίϊ, φματηι, ΟἿν. οἷα (ἔν. "οδ) ΟΥταν. 
ον 8ο, ὙδαΐΡ᾽ ῥγίηι. Κοὶς. ἐζμοὶ, Θοίι. ἄσα-8 ὙποΡ᾽ ἀσξ ὍΥ 
γμδί᾽ ἔθπῃ. δ -ἰ- ΒΚν. ζά-8 ΒΟΡ᾽ ΑΥν. ἀαί. οσα- ναὶ Ὧο τ δοπιρ᾽, 

ΔΊθαη. ἦς ὍοΒ᾽, 1108, ζὰ-8 ὝΒοΟΡ᾽ ΟΟΙΒυὶρ. ζεο σβοΡ᾽. 
'φείμογ- ἹἸουτ᾽ : α΄. ἴοη. τέσσερ-ες 1,αἱ. φναΐίμον ΟΟἾν. οοἰ δὲν 
)ιγψιηγ..: ρείσμανγ οι, βαρῦνγ -ἰ- 8Κν. οαἰνάγ-αΒ Αὐτὰ. ὅογ- 

ἀ. κοίωγὰ ΟΟΒυϊρ. ἐοίψγῖ7ο. ἘΔ. δοῳ- : αὐ. ἕπ-ο-μαι Ἵ ΔΟΘΟΙΆΡΔΩΥ, 
ΟἸἸον,, 1μ4ἐ. 8όφμ-οὐ, ΟἾν, 8θοῆτθηι 'ὰ ἴο]]οτπίπρ᾽, αοίμ. βαέλυ-α 

[6860᾽ ((Ὁ]]ΟὟ ὙΠ} ΤΥ ΘΥ̓Θ6) ἢ -ἰ- Β,κν. δί-δαζοε αὶ 8άο-α-ἰξ ᾿δοπά οί, 

ϑοοτίβ, [184 86 -ἃὦ Ἱ [0]]ον᾽. ὄρθθῳθ ἔνθ᾽ : ΟἿὕ. πέντε 1,αἱ. 
μέησμο ΟἾτ. οδἱς ΟΟΟγμγν. ρύηιρ αοίῃ. βῆ -- ΒΚνυ. ράβοα 

στη, δίπσ ΤΑΓ. ρομλὰὶ; Ἐροιοηίο-8 Ἴδ6 ΕΠ μ᾿ “ροιοηίἑ- 8 Ἴ.Θ πα ΟΣ 

το : αγὑ. πέμπτο-ς [,Α[. σμξηΐιι-8 Οὐηοίίμν8 Οβο. Πομπτιδος 

δ ἱηοὐ8᾽ αο. βηνιέα- (ἰὰ βηινξα-ἑαίδωπαάα ἴπ6 δέθϑηί") - ΒΥ. 

στοκε-ὃ ΑἸΌΔη. }6-86 ἴν. “»ο(οἾ)-- (ἰὰ ἐπ6 αθρίο ἀϊ4]. οὗ ΑἸθδη. 
ὄ- 86 ῬΟΥΒΔΡΒ 8{1}} [88 ἔπ ἢ884] οὗ {Π6 οὐἹρἕηα] ἔοστα ἴῃ ἐμ 6 ἢ888- 

8566 ὁ) 1Π ροβέέα-8 ΟΟΒαΙρ. ρεί με ἔτοτα ᾿ροζί ρεκῶ (δ 545). 

ΤῸ βυῇῆἔχ -φο- ΟΟΟΌΪΒ, ΡΑΡΠΥ ψ|, ἀηαὰ ΡαΡ  σἱπουΐ 

Ια βαοη. ΟΗΟΘ.. χιροῖ σχισῖοβ Ὀθβίαθ χιοῖφ ἴγ. ῥγίῃ. Οἴθσστω. 
φττ-(χμά- (δ 4446) : ΒΚκεν. ἀρέεκα- ᾿οοπβίθιϊηρ, οὗ ὕπνο, δ ραϊγ᾽, 

166]. ἰφϑᾷγ 'δοῖν, 8]δοῖς, Ἰοοβθ᾽ ὑγα. Θόγ. ἔαϑίμα.2, Ιπᾶρ΄. 

αέ-τ-ῳο-8, 800 ὃ ὕ21. Τιαὐ. ἐθ8,40-8 ῬΥΟΌΔΌΪ ἔτομι Ἦγ6γ8-0-,) ἴο 

γγεοῦ τὶ. ἰθγ8-. ΟΡ. 8Κν. ὀώῥειζα- ἐξιιδοξά- ᾿ἄτγ' ἴτοτη τέ. 8α,48-. 
τ. 8686 ᾿απίτυϊ δι} ΟΥὙτιγ. ἦψδρ ᾿ατι ἃ ρῥγίηι. Κοὶὲ. ᾿οίϑ.ζμο-δ, 

αξ. 51001,-8, ορῖ. Ἐδίέ-ᾳο-8 (88 486. 616). α΄. θή-κη Ὅ486) ὈοΧ᾽ : 
γ, οαδα-ά-8 Ὑθϑοορίδοϊθ [,α(, πρμβομῖμ-8 (ορ. ὃ 481 ο), 8κτ. 

20" 



808 Ῥυΐπι. [πάᾶρ. υϑὶδὺ ϑχρίοβίνϑδ. 8 419--- 429. 

“πιἰδ-ά- ᾿ἰοϑὲϊοῖο᾽ “»ὔξα-Κα-8 ημαδὶ-κα ᾿ταῖ, ταουβο, Ατὐθη. πεν 

(ζοι. τπλαη) ταουθθ, τῃμδο]ο, ΟΒυὶρ. μιψδῖτοα ἱστίη. Οὐ. 880 
5κν. α͵α-ζᾶ- α4-κα- ἱ'κια, Ιλεἢ. οδο-κὰ 'ροαῖῦ; Αταθη. 7μ-ἀ-π 

Ὧ8"᾽, Ῥγῃββ. δοὺ. 9]. διυ-οζα- "8 ̓ ἴ868᾽ (8 410). 
8 420. ἃ. Μοάϊα ᾳ Νιϊπουΐ Δ Ὀ14} 8 05 ἰπ ἐδθ {" 

Ἰαησύθαροθ. ὅτ. γέραψο-ς 1,αἱ. σγῖ-8 Ογγ. σαγαη (64]]. ἐγὶ- 

φαγαπμβ8, 8. Ουτία8 ατυπαζ. " 170) Αρ8. ογαη ΟΗῸ. ογαμκμὴ -Ἐ 

Ατηθη. ἀὐμηλ Ιλ, σόγοὰ ΟΟΙΒυϊρ. δογαυΐ ὁταπο. Βί. ααγ-: 
αν. γηρύω Ἱ βροαῖς, υἰΐοτ᾽, 1.αἱ, σαγγίδ Ἱ ομαίίοτ᾽, ΟΡ, σαν 

Ὁ4}} Ογιηγ. φαιοῦ ᾿οἰδιιοτ, ΟΗΟΘ, οδέγγαη ἴο βούθδῃι, ποῖρξ, 
βαυθαῖκ᾽ -ἰ- ΞΚν. σγ-πάτ-ηνδ Ἱ 68}1., 0411} ἰο᾽ σίγ- δπ ἰηγοσδίοῃ, 

Βρϑϑοῖ, σογάθ, Εἰ. 9έ64- 6ᾳ- ογοτ᾽ : ασ. στέγω ἹΞοογοτ᾽ σεέγος 

τέγος Ὑοοῖ, 1,6ἰ. ἐεσῦ, ΟΡ. ἐθολῦ ἰός Ῥουβο᾽ Οὐ Βτοί. δοιμἐ 

δϑἰδθυϊαπν, ΟΗΟΘ, ἀαΐ Ο.ἴς6]. ῥαΐ τοοῦ -Ἡ ΒΚν. δἐλάσαηπιϊ Ἵ οονθυ, 

]46᾽, {1{Π. δἰόφα-8 Ὑοοῦ, Ἐ7μᾳότηι Ὑοῖκθ᾽ (τί. 76μ4-): αὙ. ζυγόν 

1,αἱ. μοι αοἴμ. 7 -ἰ- ΒΙκν. ψωσάη ἢ. 7 η9α-8 (πιὰ π 

ἔα ΚΘῚ ΟΥ̓́Θ ἴγοιῃ 7 πη χὲμ ἵΓ γοῖκθ᾽), Ο.Βα]ρ. ἴσο (δ 145). 

421. Ὁ. Μοάϊα αᾳ νὶνῃ ἸΔὈΪΔ] ἰϑαιίοη ἴῃ ἐπ6 μ-ἰ8η- 

θυαροθ8. "αἴμο-δ : αν. βίο-ς 18, [Ιμαὲ. οἵυο-δ ΟΟἿν. δίμ δθὸ 
γῶν. ὄψι Οοίμ. φίμεδ -"ἘἙ 8κν. 770ά-8 ᾿αἰϊνο᾽, Αὐηθῃ. ἦδα-δι 

Ἱ Ἰϊνο, 1.18. σῴσα-8. ΟΟΙΒυ]ρ. ξἰυδ ᾿αἰϊνο, ἘΒ. 4ον.- : ασ. βά-σχω 

βαίνω Ἱ ρο᾽ (δ8 204. 288. 284), 1,αἱ. οοπὶδ (ξ8 208. 239). 

Θοίμ. φίηι-απη ΟΗΟ. φιοημαη Ἴο οοηθ᾽ -Ὁ 8,κνύ. σά-ομᾶπιϊ 
Ἱ ρο᾽ (8. 228), Ατιι. ὁ- ἐμ Ὧθ οαπιθ᾽, 1... φοριτὼ Ἱ ἀπὶ θοτη 
(8 249). ἔγο4ο8 ἃ. : τ, ἔρεβος οἴῃ. γἰφίσ-α- ἢ. ᾿ἀαΥΪκηθδ8᾽ -Ἐ 

δεν, γά7α8 ᾿ἀυβκίποβθ, Αὐηθη. ὀγεῖ ἱθυθηΐηρ. Βοοίς-ἔογιη α'96- 

ἙΙΏΘΑΡ, δῃοίηΐ, βπιοοίμ᾽ : αν. ἀβρό-ς ᾿ἀο]οαίθ, Ἰυχυγίοι᾽, [μδὲ. 

μησμῦ, ΟΟτ. ἐπι ἑρη (σθη. ἐμεῖο, δὲ. ἐηιδοη-) 'θυξίοτ᾽, ΟΠ. 

αποῖο “Ὀυϊίοτ’ (αοίμ. ἔασφα) -ἰ 85Κν. αβ7έ- 'ϑαῖνθ, ογηδιηθῃΐ, 

ΒΡΙϑπάουτ᾽ 2. Ρ]. αοκίδνά ἵγο ἀποϊην, 
Ἰπᾶρ. ϑυξῆχοβ τὴ 4 οδηποὺ δ6 Θοβίβ Ὁ θη 6 ἃ τ δ οον δι Υ. 

8 422:.ὉἩ ἃ. Μοάαΐα δβ8ρ. αὐ πἰμβουΐ Δ Ὀϊ4}18 αἰ 0 ἴῃ 

{89 μ-Ἰδηριαροθ. [1,Αὲ. ᾿οϑίδ-8 ΟΥΘΙρΏΘΓ, ΘηΘγ,, Θοἐἢ. σαξείβ 

ΟΗῸ. ψαϑδέ ᾿δἰγδηρογ, σαθϑί᾽ -ἰ- ΟΙΒαὶξ. φοϑίζ 'σαοϑί, οοπιρδῃΐοα, 

το, ορῖ. ἔαλοδβ-ἰδ- 8 ἱδίτδηροσ, ΕΒ . ϑέοὶαἢ- : ατ. στεέχω Ο τ. 

ἐϊασαΐηα ἵ οἰτὶάθ, σο᾽, Οοίϊμ. 9ἐοίσα Ἵ τηουπί᾽ -ἰ 5Κτ. εἐἐσῃ-πμ-ξ 



ἡ 422--- 424. Ῥείῃ. [ηᾶρ΄. γϑῖδὺ ΘΧΡ] ΒΥ 98. 

6808 ὉΡ, δβοοπάθ᾽ (ποί ουῃά), ΑἸΒ 6. δέος (ἀθβηϊέθ ἴο 

θπέτάποθ ΓΙ. 8ἰαϊσεϊ-8 Ο τηᾶῖκο πδβίο᾽ [1,οἰΐ. ϑέαΐρ 
ΤΑΥ 6] ΟΟΒυΪρ. δέέσμᾳ Ἵ οομηθ᾽. 

ὃ 428. Ὁ. Μοάϊδα 8Δ8Ρ. αὐ στὰ Δ Ὁ14] θα οι ᾿ 

δΔηραδαρθδβ. ΒΕ . αἰογ-: αὐ. θερμό-ς Τιαἱ. ξογημι-8. ΟἹ] 

ΠΆΓΗ ἴτζομὰ ῥτη). θυ. ᾿σ) μαγηῆια-2 -ἰ- ϑκτ. σπαγηιά- 

Ἶγθ᾽, Ασιηθη. }6γηὶ ΔΤ ῬΓΌΒΒ. 90γη16 ᾿μοαὶ᾿, [ηᾶρ. 

στ. Αγωθη. ὙΠ ὁ ἴῃ {6 τοοί 801140 160). ΕΓ. 8δηδιαἶν- 

τ. νίῳφ-α 8606. ΠΟ, [,αἱ., πἰπσωΐέ, ἀοο. πέθεσηι, Θ᾽ 
ΠΟ -- ΑΥ. ϑμαρξαϊὲ δ βηονδ, 118. εηδσα-8. Ο(Βι 

ΠΟΥ, Ὅτι νεφρό-ς ᾿'κΙάπογ, ἰδδβέϊο θ᾽, Ῥγαθηρβί. πμούγδη- 

οδγμη απ -98 ἸΪάΏΘΥΒ, ὑδϑέϊοὶθβ, ΟΗΘ. πίογο 'Κίάπου 
). 106]. ηγα ᾿ΚΙάπογ᾽ ἔν. ρεῖπι. αϑγῃ. Ἐπε( ) γ-θη-. ἘΠ 

"Δί. οὔτ-ητοοῦ (γρονῖ. οὔδ-πἶχτ), αοίῃ. δποίσαη ΟΗΘ., 
[9 δον, 

πάρ. βυϊῆχοβ τι αὐ οαπποῖ 6 Θβί Ὁ] 1864 σψ] ἢ 

α. Το ἰαπσιαρθ-.σγοι ιοἰξ, ἸαδίαϊἐϑαϊοΉ. 

8 424 ΜδηΥ Κἰπαγοα σψογάβ, σοῦ ἀγθ ἔουπά 

ΟΥ̓́ΘΓΔΙ φρ-ἰδηρυδροβ, ἈΡΡΘΑΡ ἴῃ ὁη6 ἰδηριαρο ἱτ ἰαὶ 

ἢ Δποῖθον πὶ πουΐ ᾿ξ ΟΥ ἴπ (16 βαπὴθ ἰδηρυθρο ΒΠΟῪ [8 

ἢ 06 86ὲ οὗ ἴογχηβ, ὈυΣ ποὲ ἴῃ δ οἰ θ.Β. 

Μαηο]ὰ ἀϊ βου 168 βίδηα ἴῃ ἐπ9 ὙΑΥ οὗὁὨ ΟἿἿ ὉΘΙ! 

ΟΣ ἃ ἰυἀρηηοηὶ οὗ ἐποῖν Πἰβίουυ, ΘΒρθο ΠΥ 1Π 88 τὴῦ 

Ο ποὺ ΚΗΩΟῪ ΠΟῪ οἷά ὑπὸ 140 14] αϑοιοη οἵ {Π0 υϑδὺ. 

» ΟΓ τΒΘΙΠΟΓ ἴῃ ἐμθ στοὺρ οὗ μ-Ϊδηρυδαροβ ἢ ὈΘ]οηρθο 

ορὶπηΐηρ ἰο 411 [ὈΣπῚ8Β οὗὐ ἃ [ὉΓΠῚ- Βυβίθιῃ :ΥΤΘΒΡΘΟΙΙ" 

08} οὗὁἨ (π6 ποὶρῃθουγίηρ, βουηαβ, ΟΥ γ)͵ϑθ οῃμηθοίθα ᾿ 

ββπϊθ Υἱοϊμ  γ οἵ βουπάβ, δπὰ Ὑμοίμος, Ἰαΐθῦ, ὃυ 

ΓΘ Βιδίοσίο ἐΐπιθθ, ἃ ὩΘῪ {γἈ  οσγοαρ, οδυβοα ΟΥ̓ ἔγθϑἢ 8ς 

ἃ ποὲ ΠΕΙΘ δῃηὰ ἔμοῦθ τᾶ [18 ΔΡρΘΆγαη00 αὔϊΐθ ἰπι 

Γ ἐδὸ ἢγϑὲ “-ἀουϑὶορηηθπί. 

ΤῊ οδίοῦ αυθοϑέϊοῃ ἰβ, ἰο ψμδὺ οχίθης οδη ἐπ ἀἴ88 

᾿ ἐπ οἷά ᾿πμογϊ θὰ μ-αὐοοίίου 0 Θβίδ Ὁ 8η θα οὐ τηδάς 

1 πῖπ (16 οἶτο]6 οὗ {Π6 τ."Ἰδηρσυδροθῦ [ἐ 18 860] 4ὁπ 



810 Ῥεΐω. πάρ. γὑθ]8ὺ χρ]οϑῖνϑβ. 8. 424. 

αἰβαρρθάγαηοθ ἷβ ὅο ΔΩΥ͂ Θχίθηξ οαυτὶθα οαέ ὈΘΙΌΓΤΘ ΟἿΓ ΘΟΥ͂ΘΘ, 88 
πῃ [,8[. δοομμίμ ἴτοτῃη ϑορμομέμγ. ΑΘ Ἰῃᾶὺ οομοϊαἀθ ἐπαὲ ἰἑ 

ΑΒ ῬΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἀγορρϑᾶ ἰπ {1:0 [Ὁ]] ον 68868 : 

1, ὝΠΘα οΟὗΘΥ ἔογπιβ οὗ {πὸ βϑὴθ Κίπάγϑα οἶδϑβ οὔ τογάβ 

ΠΑ Υ9 44 πᾶ (Π0 βουπᾶ-Ἰανγα οὗἨ (10 τϑϑρϑοῦνθ ᾿ἰδηριαρθθ ροσιαὶ 
ΟἿΡ δϑβυχηΐηρ ἐμαί (6 1414] 18α 100 ἢ88 Ὀδθθη ἰοβὲ. ὟΥο ἐδπ8 

ΑΒΒΌΠΙΘ ἴῃ τορατὰ ἰο Θοἰἢ, φύραη ΟΗΟ. φυοριαη “ἴο οοτηο᾽ (8 421) 
δηὰ ρῥγίπι, Θϑγῃ. ᾿δινη-ἀὰ- ἔν. Ἰδμωμα- οἱο. (8 180 μ. 158) 

, ἐδαὲ ρῥείπι. θη. "λωριαπα-Σ Ὁομιθ᾽ ΡΡ. (ΟΗῸ. ζορβα}}) ἃγοθθ 
ἔγοια δι αηα-2 (8 444). 

2, ὙΈΏΘη ΟἸΟΒΘΙΥ τοϊαίθα ἀϊαϊθοία (οὗ {ΐ9 βϑιηθ ἰδηρυδρθ- 

ὈΣΔΠ68) ανθ φφῳ δπὰ (89 πϑέϊνο βουῃα-Ἰαγ8 ἃ. ποῖ ἰῃ ἐδ 9 ὙᾺΥ. 

ΤῊυΒ ἐπ0 -ρέ- ἰῃ Ο80, Πομπτιες ᾿Ουϊποίϊυθ᾽ Βῆονγθ ἐμαί (89 -οἰ- 

ἷπ Ιμαἱ, φιϊη(ο)ένι-8 φο08 Ὀδοῖς ἰο ρῥγίμι. [{4]16 -ἀ Ἦ-- ΟὐΟγητ. 

»ρείσμαγ Ἰουχ᾽ ῬΟΙΤΑΪΒ ΟἿΣ ΔΒΒΌΠΙ Πρ 85 ΟΡ ἤμῳ- ἴον [τὶ οοἰλίν. 

8. Ὕοι οἶμον ἰδηρυαροθ ΒαΥῪθ φῳ δηᾶὰ {6 πδέϊγθ βοιμπὰ- 

Ια 8.0 ποὺ ἴῃ ἰδ9 ψὰγ. ο {δπ8 οοη]θοίυσο ῥγῖπι. ἴθι. 
μων. ἴον αοίμ. ζαύγι-8 ἜθαΥγ᾽ δηά ργίπ. 1.8. (ον ῥσΐπι. [8]. 

τ γαμὴ-8 ἴου [,αἱ. σγαρὶ-86 (δ 482 4) οπ δοοουπὲ οὗ τ. βαρύ-ς, 

Ιμᾶρ. "αγγο- "αγ-ι. 

Βουθταὶ ῥγοοῖβ ΠῚ οὗζθη ὃὕθ υπὶοὰ ἰοροίμβου. ΤὨὰ8 τὸ 

ΤΩΔῪ ΔΡΡΘΔ] 1. ἰο φυΐζηφμθ, 2. ἰο Οϑο. Πομπτιες, 8. ἰο πέμπτο-ς 
δὰ Οοίμ. βηηῇῆἔα- ἴον [μαἱ. σωξη(ολέω-8. ἴτοτα ἡλ ΘΟ Ἶ 0-8. 

Ορροδβθᾶ ἕο ἐΐθ80 οδϑθϑθ ἔπ γ0 8ΓΘ ΠΊΘΗΥ͂ ἴπ ὙΒΙΟΙ, ὈΥ υἱγίθθ 

οὗ οὔμοὺ ἔοστμβ οὗ (δ βᾶπι|0 ἀϊαϊϑθοῖ οὐ’ οὗἩ 86 οοπηθοίθα ἔοσβ οὗ ἃ 

ΟΙΟΒΘΙΥ το αἰθα ἀϊα]θοὲ οσ οἵ ἐποβο οὗ δῃοίμου μεἰδηρίιδρθ, ΟὯΘ ἰδ 

πο} ]π6α ἰο τιαϊηΐαὶπ {Π6 1088 οὗ μῷ Ὀυΐ 18 ῥγϑυθηΐθα ἴγομι ἀοίῃ 

80 ὈΥ̓͂ (809 δβουπά-Ἰ αν πἰζποτίο ἀϊβοουθσθᾶ. ΤμυΒ ἴοη. κό-θεν κῶς 

οἰο. Ὀοϑίάθ Αἰΐ, οίο πό-θεν 1,δἱ. φμο- ἃ οί! ἤθα-8 88 ορροϑοὰ 
ἰο Ιοηῃΐο ποινή ἔν. πάρ. "ῳοὶ-πᾶ (8 421 α); α΄. λακεῖν “ἴο ϑογθϑπι, 

ΒρΡΟΔΚ᾽ Ὀθεϊάθ [,αἱ. ἰοημξ 88 ορροβϑᾶ ἰο ΟἿ. λιπεῖν ἕπεσθαι οἷο. 
Ὑγΐ πὶ -ΞΞ Ἱπᾶρ. φ; 1μ8[. ρθη. υδο-8 ϑοσᾶγε Ὀθοϊὰθ αἴ. ὄψν 'γοίοθ᾽ 
ἔπος οΟΡἁ᾽, 88 Ορροθοᾶ ἰο [,δἱ. σοφμὲβ οἷο. τὴ φν τὸ [πᾶρ. φ. 
ὙΠ οἿΓ ῥγθϑοπέ δὲδίθ οὗ Κπου θᾶρθ γγ1ὸ 681}, ἴῃ βι ἢ ὁ8868, ΟὨΪΥ͂ 

ἸΏΔΙΓΘ. ἀποθγίβιῃ ΘΟΠ ΘΟἰΓΘΒ, 89 6. ρ΄. ἐμαΐ ἱπ ἴογπιθ οοπηθοίοα σ]ξὶ 



᾿ 424. 425͵ πὰρ. υϑ]ν οχρ]οδϑίυοβ ἰη ατθοκ. 811 

[,Αἱ. ρ06- [80 σ ἴοῦ φἕέ δὰ Ὀδ6θη οχίθῃαθα ὈΥ̓͂ ΔΏΠΔΙΟΡῪ ἴγοπι {89 

μ0Π), υῦα;, ὙὮΪΘὮ οδΠ ὯΘ ΓΘΡΌΪΑΙΪΥ ἰγαοθὰ Ὁδοὸκ ἰο "μοὶ ἶδ (8. 481 ο). 
ΕῸΣ πογὰβ δῃὰ ργοὰρβθ οὗ σψογᾶβ, 8160} ἀο ποὺ ρΡΡΘΔΡ ἴῃ 

ΔΩ ἰδηριαρο ΜΠ Δ 014} 1864 γ6]ΔΓ-Βουπα, 1Ὁ ταυϑέ ἴο Ὁ {1:0 ργθβθηὶ 

06 ἰοεῖξ υπάθοϊἀθα, 88 ἰο ψμοέμοῦ ἐμ Υ ουὸρ πδᾶ [Π6 ψ-Δέν οὶ ρ. 

πη ὁδοῦ ἰδηριααρθ ψὸ ρὶγο ἤγβέ {π6 ϑχϑιρ]οθ [Ὁ (18 ἔογπὶ- 

Δ ΘΘΌΓΥ δραγὶ ἔγοιῃ ἴπ6 οὐμθν. 

ατοοῖκ. 

1. Ἰπᾶρ. φ, 4, α΄ πιεμουῦ 184. 014188 010}. 

8 426. [πᾶρ΄. 4. καρπ-ό-ς Ἑγαϊδ κρώποιοτν «810 Κ]6᾽ : [,8{. 

αγρό, ΟΗΟ. δλογδίδέ δαίϊαπιη᾽ -- 5Κν. ἀγρᾶμα-8 'σποτά᾽, 11}. 
[ογρὼὰ Ἱ ματι. χολων-ὅ-ς ἍΠ]) : 1,4. θα:-οοἰῦ οοἰϊἕ-8, οἴ, λαϊὝιι-8 
γοοκ᾽ Ο.106]. μαϊν 1], ἀθο! ἐν γ᾽ Οϑ. λοῖνε Ἅ1} - 118. ἀόϊεξὲ 

ἰο ταῖβθ ζάζ--α-8 ᾿ὰ Ἰοοὰὶ οἰϑυδίϊοῃ, τηουηίαῖη. κληί-ς ΚΟΥ᾽: 
δὲ, οἰυῖ-8 οἷᾶνο-8, ΟΟἾν. οἱδὶ Μιὰ, Ογχηγ. οἱοθι Ὁ]. 'μ8118, ΟΗΟ. 

ἤοχαη ἴο βδυδ᾽ (ργίηι. αθγπι. ᾿δίσμρί- ἔγοτῃ ἔβζίομί-, 8 28 τϑῃι. 1) 
ἘΌΒυϊρ. ἀἰ7ω- δῇ ἌοοΙς, Κογ᾽, ὁρ. ὃ ὅ89, 8. ἀγκών Ὅον᾽ ὄγκο-ς 

ὑονν, Ποοῖκ, οἰτουϊ᾽ : 1.4. απομκ8 μποι-8, ΟΟἿν, δοαΐῇ, ᾿πατημβ᾽, αοὐβ. 

αἰϑνασσα ΘΟ ΟΗΟ. απριΐ 'δπρ θ᾽ -ἰ- Β'κν. αοἶά-8 'ποοκ᾽. 

[πᾶρ. 4. ἀγείρω Ἱ οοἸ]θο᾽ ἀγορᾶ ᾿ΑΒΒΘΙΙΌ]γ᾽ γάρ-γαρα ᾿θαρ᾽. 
δἰ. φγο- σγο-ρ-ῖβ, ΟΟἿν. σγαΐρ στα οὗ Βοῖβοθ ((π6 1,6ὐ. δπά 

0 ΚοΙι. νογὰ σι τοίγαοίθα τϑἀπρ]οαίϊοη᾽) -ἰ- ΚΒΚν. σγἄηια-8 
ΓΟ, ΔΥΙΊΥ, ΥἹ]αρο᾽. ἐρεύγομαι ᾿ἱ 8ρὶξ ουἱ᾽ : ὅ-γῶφο, ΟΗᾺ. ἐέα- 

“μολίαη ἴο ΟΠΘῪ δραϊη᾽ -ἰ Πἰ(ἢ. γώσέφ Ἵ Ὀ6]6Β᾽ ΟΟΒυὶρ. γυσαΐᾳ 
6 Ἱ Ὀ6 16, νοτωϊ.. 

πὰρ. αὐ. χανδάνω ἹἽ ἸΑΥ Βοϊ]ὰ οὔ ἔιῦ. χείσομαι ἵν. ἔχεντσομαι: 

Αἰ. ργο-μοπα ργαθάα ἴτοταη Ἐργαθ-βοαᾶ, Οοίμ. δἱ- σία 'Βπά, 

χοῦ Ο.1ς6]. φοία ἴἴο σοί, αἰνίηθ. μιθ88᾽ -ἰ- ΑἸΌΔη. φρμάοηι Ἵ 81 

Ὀπηά᾽, Ῥτγυδβθ. 86 -σψαϊ ὯΟ ΠΙΔΥ͂ τϑοθίυθ, δἰίαίη Ο.Βυ]ρ. σαάα)ᾳ 

Ι δυοδβ8, αἰνίπϑ᾽, τί. αἰδά-"). λέχος Ὅθά᾽ : ΟΡ. ἐΐσε “Ὁοἄ᾽, Θοίμ. 

ἰσαη Ἴο Ἰ1θ᾽ -ἰ- ΟΟΒυ]ρ. ἰφσᾳ Ἱ 1186 ἀονπ᾽ ἰοξε Ῥίδοθ οἵἉ γοϑί. 

1) ΤῊΘ παβα]θδίϊοη οὗ ἐμπὶβ γοοῖ ἰῃ ἐπ ργθβϑης "σλοηα 18 ὀχρ]αἰπϑά 
Ὦ [9 Β8Π|0 ΙΏΔΏΠΟΙ 88 ἐμ β[εγ. ργϑβϑηΐ ζοσπιδίϊοη {ϊπιμάπιϊ οἷο. (Ρ. 189). 



812 Ιπᾶρ. νϑῖδὺ ὀχρ]οβῖνοβ ἴῃ ατϑοκ. 8 425 -- 421. 

χῇ χί» γέ Ξξξῖ φὲ αι, 41 Ὀθοᾶπιο σό ττ, ζίσδ) ὅδδ, 88 ἴῃ (16 

6886 οὗἩ ἔπ6 οογτοθροπαϊηρ Ραϊαία] βουπαᾶβ -ἰ- ὁ, 866 88 384 -- 8860. 

489. 498. 491. ὁρίσσω Ἱ ἀϊρ᾽ ἔτ. δόρυχοίω : 1,αἱ. γποᾶγε -- 8κν. 

ἱμβοάπι! Ἵ ῬΡὰ}] οαἱ, ρΡΙυοκ᾽, φύζα ἙἘτιρ ἔν, ἔφυγεζα, ἴο φεύγω 

Ἵ Βοθ᾽ : 1,εἰ. μισὶδ, οί. δέμσαη ἵο Ὀοπά᾽ -ἰ 5[κν. δδσηά-8 “θοαὶ, 

ΤῊ}. δαιισὼ-58. ᾿ἔϑανί]", τί. δομῳ- δδοιμᾷ-. 
2, Ἱπάρ. 4, 4, αὖ, -ΞΞ ρυΐμι. αν. αἴ, οὗ, ΔῊΝ, 

8 426. Τῇ ρῥγῖπι. ασθοῖς βουπὰβ ῬαΡ ΠΥ Ὀθοδπιθ ἀθγοϊοροά 
ἴο π, β, φ, ῬΑΡΥ ἰο τσ, δῖ, θ, ἀπὰ ΡΑΥ ΡΥ ἴο κ, γ, χ. ΤΠ6 οοη- 

αἰ οηβ, υπᾶθῦ το {Π686 αἰ ΓΘ ΟΘΒ οὗἨ {Π6 ρΡ]606 οὗ ἀγρίου! δἰϊου 

ὝΘΙΘ [ουηθα, ὍΟΙΘ ΙΠΟΒΟΪΥ (6 β88π|0 [ὋΣ {ῃ6 ἰΐγθθ ἴογπιβ οἵ 

δνιϊουϊαἰίοη. 

Τρδὲ ἐμ6 τῳ [0] οί ηρ ὑπο Θχρ]οϑῖν βοιυπᾶ 'π ῥυῖπὶ. Οτθοκ 

Ὑαἃ4Ὃ᾽5 ποὺ ἃ [111 μ, σδη ὃθ οοποϊπἀοα ἔγομι ὑπ 6 οοπίγαϑέ ὈθέΘΘη 

ἵππος Ἃοτβο᾽ (ἔν. [πᾶρ. Ἰεΐμο-8, 8 166 ρΡ. 147) δῃᾶ 6. ρ. ἔλιπον 
Ἱ ο΄ (ὑ. Ἱπᾶρ. "θ-ἰρ-οτηι). Ορ. Ρ. 805 ἢ. 

ἢ 421. Ῥείη. ασθοὶς ἀἶ Ὀθοδπθ 

α) π Ὀοΐογθ ὁ- ον }8, ὈΘἕΌΓΘ βοηδηΐ δηἀ Θοηβοηδηξ Ὠ888]8 

δὰ Ἰ᾿ἰαυϊά8, ἀπά. Ὀθέογο ἐ, ἐδ, 8. ϑέίθμι πο- ἵσβο᾽ : [.6[. φιο-, 8ΚΥ. 
ζα- οἷο,, 8006 ὃ 419. ποινή ᾿'οχρίδίίοῃ, δἰοῃμθηιθηί, ποθ᾽ : Αν. 

καρηα ᾿βπο, ΟΒυ]ρ. οὔπα ἱργῖοο᾽, πάρ. "γοὶ-μᾶ ἴτοιῃ τί. φεξ, 
ἴο ΜΈΟΣ α]8ὸ ΟἿ. τέςσιςς 'αἰοπθοιηθηΐ, : 5Κτ. ἀρα-οἱ-ἐἶ- Ὑθαα 
(πάθον δ). λείπω Ἵ ᾿ἰοαγθ᾽ : 1,αἱ. ἐπᾳμῦ, ΟΟἾν. ἱδοῖηι Ἱ Ἰθανθ᾽: 
Οοίμ. ἐείδυα Ἱ Ἰοπά᾽ --ὀἠ ΚΞ κν. γἱμάζκε ἢ θανθδ᾽, Αὐσπὶ. δου. 6- ἰῇ Ἢ 

Ιο᾽, 118. διὰ Ἱ Ἰϑανο᾽, τί. ἐδὶ-. ἧπα-τ- Ἱϊνοτ᾽, οτὶρ. ἔοστω 
ἰδηῃεῖν : Τιαῖ, ζθη. 80. 726οἷ,-ογοῖ8 (8 4810) -Ἰ Ἑ βΒΚκν. ψϑῃ. 85. 

ψαϊη-ά8, Τὰϊῃ. ποπμ. Η]. 7οζητ-ο8. πεμπᾶς ἴθ πυῦοῦ ἔνθ --Ξ 
δικν, ραῆοάξ (δ 448 τοιῃ.)., ορῖ. “ροιοημῃί-8; ατ. α ὅ8|κγ. α ἴπ {80 

Ιαδὺ 8018 0]160 ἰπβίϑδα οὗ {86 οχρϑοίθά αν αὐ (8. 88 280. 285) 

ΔΙΘ ΟΧΡΙαἰποὰ ὉΥ {86 οΥὐἱρίπαὶ δοοοηζυδίίοη οὗ [869 ΘΑ Οὁ8868, 

θθῃ. 86. “Ῥροιθημί-όδ οἷο. οοποθγηΐηρ ἔμ ὃ οὗ (16 βίθιῃ πενταὖ- 

866 ἐοοίῃοίθ 1 Ρρ. 199---200.0 ὄμμα 'ογο᾽ ἔν. ρῥγίη. αὺ. ἤἔῦπιμα 
(8 488): [π|}. αἰὸὲ-8 ΟΙΒυὶγ. οἶο ᾿ὁγϑ. [ἷπ 6 Ἰϑηποῦ 8}90 
πέμμα 'ΔῊγ Κὶπά οὗ ἀγοββθὰ ἔοοά᾽ : 1,6[. οοσπο -ἰ- ΒΚ. γμάςσαριϊ 

ΟΟΒυΪρ. ρόκᾳ ἹἽἹ οοοκ᾽. ἐ-πριτάμην Ἱ Ὀουρπύ᾽ : ΟΟἾν. ογο-ηΐηι Ἱ 

Ὀαγ᾽ ογτλϊα ᾿ἀρδίτουθ οἵ Ὀυγίηρ᾽ Ο(Οογη. ργίμα ᾿ϑιηρίιθ᾽ -ἰ- 8 κν. 



, 421. Ἱπάρ. γϑῖδῦ οχρίοβίνϑθ ἰῃ Θτθοκ. 818 

γῇ-ηάτη Ἵ ὈὰΥ, ΡῬυγοδαβθ. ἐἔ-πλιέ-ττο Ὑθγβαίῃβ ϑβϑί (περι-πλ-ό- 
ἱενο-ς) πόλο-ς 6 αχὶβ οἡ ὍΘΙ βοιηθίμίπρ ἐΓΠ8, ἰαπα ἐυγηρά 

Ρ σι {86 Ρ]ουρπ) : 1μ4ὑ, οοἱ ἔν, "φμοὶ (8 431 α), ἐπεφιοτηι-8 
Ε 8ικν. οὐἀγᾶμιϊ  τῆονθ τηγβ6}ἢ, σψαπάθτ᾽, τἰ. φοῖ-. πέμπτο-ς 86 

π᾿ : - Τὰ. ροῆίία-8. οἷο.) 806 ὃ 419. πεπτό-ς σοοϊκοά᾽ : 1,8{. 
θσἔμ-8 ἴτγοτη "φμθοίο-8 -ἰ- ϑ|κν. ραξίά-8: ἴαξ, πέψω δοΥ. ἔπεψα : 1,αἱ. 

ΟΣ ἴτομι ἔφμοαξ -ἰ- 51κγ. ἔαϊ, ραζῆγά-ἐ δοῦν. 784. ράζῥα-ἑ. νίπ-τρο-ν 

ΜΔΙΟΥ ΤῸΓ ΑΒΕ πρ ἕαΐ. νέψω Ἱ 8841] ΑΒ ποηι. 86. χέρ-νιΨ 

ΜΑΙ [ὉΓ {π6 παηάβ᾽ -[- βν. ηἰζέά-8 ᾿παβδῃϑὰ οὔ ἔυΐ. πεκόνά- 

16 {1} 888} ΟἿ", τί, ποὶᾳ- (400. χέρ-νιβ-α, 8|κν. ασα-ηἜ7-απα-ηι 

ΑΒΕ ἢρ-αίθτ ). ἢ 

πτ ὈΘΟΔΙΩΘ ττ ἴῃ Οτοὶ. πέντο-ς ἔγοιη ἔπενττο-ς τς πέμπτο-ς 

γαϊπίπθ, Οὗ. 8ὶ 888. 

δ) τ ὈοΐοΓΘ 6- δπᾶ (ϑοπαπίβ]) ἐ- σον 8. τὲ 'δπᾶ᾽ : 1,80. -μθ, 

λ.1τ. -εἢ Ογπιν. -» -ἰ 5Κυ. σα, πάρ. ἴθ, το]αἰθα ἰο πό-θεν θίο. 

Ἰοπη. τέο βοβθ᾽, Οτοί. (αουίγη) ἔθπι. ὁ-τείᾷ, 838 ορροδϑὰ ἰο Αἰΐ. 

“ποία ᾿αυ 818 ἔγοιῃ {Π6 βέθπι ἴ76- (8 419). τέλλειν “ἴο τῖβθ ἰὸ 

ὅλο-ς, τὲ, φοῖ-- 860 ΔΌΟΥΘ ὉΠἅΘΓ ὦ. πέντε Ὥγθ᾽ : [,.αὐ. φωῦηφμθ οἷο. 
60 ὃ 419, τί ᾿ψμαῦῬ᾽ : 1,6. φια -1- Β5Κν. -οἷἱά Αγ. -οἱ (πα 68.), 

πάρ. ἔφί-α. τί-σι-ς ᾿αἰοποπιθηί, τί. 4φοὶ-», 8600 ΔΌΟΥΘ ὑπᾶοὲ α. 

Τα {818 τ΄ ἄτοβ8 ἔγοιῃ ργα. αν. ἀἶ, ποὺ ἔ (48 ὃ 425), δηὰ 

Παὶ πὸ ἀϊγθοῦ ᾿ϊβίοσιοαὶ δοπηθχίοῃ οχἰϑέθα Ὀϑέσψθθοη {π6 ρα]δίβ) 

νου] οη 0 18 0 ὍΘ ροδβίυ]αίθα 88 {Π6 ΡῬΥΘΥΙΟΙΒ ϑίδρθ [ὉΓ 

᾿8πα (Π6 ΑΥὐγδη Ραϊδίαὶ ὁ τα [πᾶρ. ᾳ (δ 445) (48 18 τηαϊπέαϊ θα 

Υ ΒΟΙῺΘ ΒΟΠΟΪΔΙΒ 6. ρ΄. . ϑοβιῃιαῦ), ἔο]]ον8 ἔσο ἔμ ἔδοί, ὑπαΐ 

ΟΠΪΥ͂ ΟΟΟΌΓΒ ἴπ Βυοἢ}! Κίπαγοα οἰδθ8οβ οἵ ΨΟΓᾺΒ 88 ΠαΥΘ π -ΞΞ 

τη. αν. ἀπ Ὀοβιάθ τ (τέο Ὀοβϑιἀθ πό-θεν) ἀπ, 80 [ΔΓ 88 (ΠΥ 

Γ6 δὲ (89 βδῖηθ {π|6 Τϑργθβθηίθα ἴῃ Οὗ ον ψ-ἰδηρθδροθ, πᾶΥθ 

ΙΔ Ὀϊ4 1864 βϑουμπα ορροβῖίθ ἰο {86 Οἵ. τ (τίς ξξ 1μαὐ. φιιίϑ). 1 

Πα πδὰ πὸ φς ἴτοιῃ [86 τηοβὲ δποϊθηΐ ἔϊπι68, (18 βουπα σου]ὰ 

[80 ἰαῦθ ἰὸ Δρρθανῦ ἃ8 γϑργοβοῃηζαίυθ οὗ ἱπᾶρ, 4 ἴῃ {Π6 σογὰβ 

ΘΙοπρίηρ ἰο 8 418, 88 6. ρ. κέλης Τυπηοι (16. οοἶον, ϑΚν. οαἶ-; 

. 4ᾳ61-}, ὙΠΘΙΘ ΠΟΎΘΥΘΥ Ὁ ἀο68 ῃοΐ οοοῦγ. ΤῈ6 [0] ]ηρ᾽ μα] αἰαὶ 

ΟΥ6], ποὺ Πϑίαπαϊηρ, {16 με ύζογο Ρ, οδιιβοα μα] δ ἰβαύϊομ οὗ [89 

ϑδουπὰ (Κη ἔγοιη ἀπ), 0.80 88 ἴῃ (6 οὔδηρθ οὗ ΡὈγ1π|. 81Αγ. 



814 Ἰηὰρ. τϑῖαὺ δχρ]οδίνθα ἰη ατθοῖ. β 421--- 438. 

Ἐχωῖοίξ ἰοὸ ΟΟΒυΪρ, οὐδέ (ἴο ὈΪ]οΒβοιη}) μ᾽ ἀϊὰ ποὲ ργϑυϑηΐ {(μθ ἱ 

ἔγοτῃ Θχθγοϊϑίπρ 18 ᾿πβυθηοθ οα ἴμ6 ᾧ (δ 462). 

ΤΊθ88. κές ΡΥ ΔΌΪΥ βέδηάθ ἰο Αἰξ. τίς ἰπ {86 βαῖὴθ γοἰ δἰΐοῃ 

88 ΜΟΔΗΟ. γνάπσοη ἰο ΜΗ. ἐεροηφοη ( 814), (παῖ 18. ὃ6- 

ἴογθ 86 αἰβαρρϑοᾶγαθοθ οὗ {μ6 ψῷ οὗ ἔπθ ρει. ατ. ἕογη ἔζη ἡ 
{πἰ8 οδυβοᾶ (Π6 ομδηρθ οὗ (0 οχρίοβίνθ βου ὕ8δὸκ δρϑὶη ἰὸ ἦ. 

ΑἸ8οὸ Ογρυ. σέςς ΞξΞ. τί-ς (ὁρ. Ατοδά, ζέλλω, ὃ 428 δ.) βαρροτῶ 

{86 δβϑυμπηρίϊοῃ ὑμαὲ ἀἶ τὸ πάρ. φ Ὀθέογθ ρα]αίβὶ σονγθ]8 δπὰ 

πάρ. ἐ μδᾶα ποῖ γοὶ δ] 16 ἰοροίμον ἴθ Ρεῖπι. ατθοῖκ. 

Εθμ. 1. Τγουρἢ ΠΟῪ ἔογπδί 0 }8 πὶ δηὰ τ οαπιθ ἴο βέβδηὰ ἴῃ βουπηά- 
οομἱπδέΐομβ, ἴῃ οι (ΠΟΥ μϑδὰ ποὲ γορυ ΓΙ αγίβθη. ΕἸ. ᾧ. ον. 100. πεῖ 
ὙΠΟΓΘΡ᾽ ἰηδίοαα οἵ ἔτεῖ, Ιοἡ. Αἰξ. λρέπεις λείπει λείπετο ἰηδβίοδα οὗὨ ἤλεετεις οἶδ.) 

ΘΟΏΥΘΙΒΘΙΥ ὦνα-τολή ὙΙδΙη μ᾽ ἱπδίοδα οὐ “"-πολὴ (ἕο ἀνα-τέλλω, 8κτ. 6αγ-). 
ΟΡ. 88 428 τϑπι. 429 τϑῆι. 1 δηὰ 448 γϑῃι. 

Ο) κι Ὑ86η υ ργθοθᾶάθα οὐ (Ὁ]]Ἱοθα:; ἴῃ 8016 Οὔβοβ ἐπὶβ υ 

ΒΘΟΠῚΒ γί ἰοὸ ἤᾶῦθ Ὀθθῃ οδ θᾶ ἰηΐο ϑχίβέθῃοθ ὈΥ ὑῃ6 τᾷ ἰῃ ἦν, 

ἃ Ῥοϊπύ, ΜΈΟΒ 8.1}} τϑαυΐγθβ οἰοβθῦ ἱπυθδιϊραίίοη, λύκο-ς 'ΜΟΙΓ : 

Θοίν. υμἶγ8 -ἰ- Β5Κι. ογζα-8 'ποὶ. θη. νυκτός ᾿ποοίίβ ἢ : - 81Κκγ. 

πάξκε-ξ Τλΐῃ. παξκίλ-8 “πἰρθ. Νοπι. 865. οἰνό-φλυξ ᾿άτυπκ πιὰ 
αἰθθ (ζθη. -φλυγ-ος)ὺ φαυκτί-ς ᾿ὈΙαδἀοτ᾽ Ὀοδίάθ φλέψ φλεβ-ός 

“ὈΙοοᾶ-νοθθο}, κυκλο-ς ᾿οἰγοϊθ : Αρϑ. λισοόϊ δισθοιροὶ 866] -Ἐ 

Βικν. οαἶγά-8 ᾿οἶτοϊθ, Ὑ166], Ορ. 88 428 6. 429 ο. 

ΒΕ 6 πὶ. 2. ΑἾΪδ8ο χκ ἴῃ ὄκχχκο-ν 800. 'θγϑ᾽ ἰῃ Ηθβγοῖ. (ΟΡ. ὁπ- ἰπ ὁπή 
Ὃ ῬΘΟΡΠΟΪ6, Π010᾽ οἴ0.) ἴον χε Οὐ. πελεκκάω 8 166 τιν στοαὶ. Ὠουδίξ 
Τοιμδΐη οἡ δοσουῃὶ οὗ Βωοί. ὄκταλ2ο-ς ᾿'θγο᾽, ἬΠΟΒΘ χε πιαδῦ ὃθ ἔδκϑῃ ἰηΐο 
οοηδίἀογαίίΐοη ἴῃ σοηηοχίου πὶ ἐμ 9 φῇ ἴῃ ὀφθαλμο-ς δηὰ ἐπ ἀξ ἴῃ 8Κτ. 

ακξαη-. 

αὴ ΙΒ ἤο]ονίηρ ὁ, ἔμθῦθ ἄγοόβὸ σσ, τε. θῆοο ρῥγΐῃι. 

αν. ΔΝ μὰ [6}1 ἑοροίμον τ ἢ ἀξ τα Τπάρ. δὲ (δ 884). ϑβ'ποο Ιπᾶξ. 

ηὐ δῃὰ ἱπάρ. [ὲ γοπιδϊηθά δραγί ἰπ ατθοκ, ἯῸ ΤΩΔῪ βϑυχηθ {δαί 

δὰ ἀἰὰ ποὶ ἔγβέ θϑοοιὴθ ἐξ- -- 8ἃβ ὁπ6 πιῖρῃξ οχρϑοί δοοογαϊηρ [0 

τίς ἴτουι "ΔἾ -8- --- αὶ (Πδὲ ἔπι6 ᾿φοίβοίβίϊο᾽ ΠΗ θη06 οἵ ἔΠ6 ὁ ΑΙΓΘΘΑΥ͂ 

Ὀορδη, ὙὯθη ἐπ6 οχρίοδῖνθ βουπάὰ Ὀοϊοπρϑᾶ ἰοὸ ἐπθ βρῆθτο οὗ {8 

Ὀδοῖς δου δῦ. πέσσω πέττω Ἵ οοοϊκ δθδιἀθ ἔυξ. πέψω Θά. 

τί, ρόσ-.-. ἘΣΘ ὑπᾶον 8 489. 

8 428.(Ὀ. ΡῬυίῃηι. ασυθοῖκ οὗ ὈΘΟΒΠΙΘ 

4) β' Ὀθίογο ο- σον 6}]8 δα βοπϑηΐ δῃα σοπϑοηδηΐ π888]8 δηὰ 



ἢ 428. Ιπάκ. υϑῖδὺ ὀχρ]οβῖνθθ ἱπ γος. 815 

Ἰἰχυϊάβ. βοῦ-ς ᾿οχ᾽ : στηῦν. ὄμμα Ὅογο᾽, ΟΟἿν. δ ΟΗΟ. οἶμο 'οον᾽ -Ἐ 
δικν, σαώ-ᾧ ᾽οχ᾽, Αὐπθη. ἤου (β6ῃ. κουμ) ὁον᾽ Ο.Βυ]ρ. σοῦ-φο ᾽οχ᾽. 
βολή ἃ ἰὨΓΟΥ͂, οαϑί᾽ : ΟΗΘ. φμοίϊαη οΟ βργίηρ᾽ (οὗ παίουὺ) -[- 8[κν. 

φάϊαξα ᾿τῖο Κ]68 ἀοτι, τί. φοῖ-. βορᾶ ἴοοά᾽ : 1,Αἰ. -ῦογ-8 σογᾶγο -1- 
δι. σἱγἀηιὶ σίάην Ἵ σα ον ἀρ΄, ΑσἸηθη. ζον (θη. ἔθγον.) που ΓΙ8Β- 
πηθηί͵ Ἰοοά᾽, Τ (ἢ. σογὰ 1 ἀτίηκ᾽ ΟΟΒυϊῳ. ὄξγᾳ Ἱ ϑν] ]ον᾽, τί. (ον-. 
σέβεομαι Ἷ ἴθα] ανγχο, γϑβρϑοί᾽ (οτῖρ. δϑέαγίὶ Ὀ8ὸκΚ Ὀθέογθ ϑομπηθίμιηρ᾽) : 

ϑκν. ἐψά7-α-ἶῇῪδ [οΥβαῖκοθ, ἔογροθβ ραγί. ἐψαζέά-, τί, ἐ764-. ἔρεβεος 

ἢ. ἀαγκηθβθ᾽ : αοἰμ. γίφίϑτα- οἱο., 806 8 421. βά-σκω βα-τό-ς 

βά-σι-ς τξς ϑκκν. σά-οἰαηιὶ σα-ἰά-8 σά-ἰ-ὅ, βαίνω τες Τ1,αἱ. υϑπὶδ, ἴγοτα 

τί. ἔοστη 4ηι- ᾿5ο΄᾽, 800 8 421. μνάομαι Ἵ ποοὸ ἰο ψίΐθ᾽ ἔγοπι ὅμν»ν-ἄ- 

ἴτοπι ᾿βν-ἃ- ᾿π θ᾽ ((μῖ8 ἀθπομιπαέϊνα πὶ γ188 ἰγθαίθα 88 ἃ Ὀυϊ Εἰ γ9 

γοῦῦ, ἤθηοθ ἐδθ σ ἰπ μνηστό-ς) : ΟΟἿν, γμιᾶ ρθη. 85. οὗ ἃ ἸΤΟῚ 

ουΐ οἵ ᾿όμᾶβ (ὃ 520) -- β8Κν. σηά- [6 νι οὗ ἃ ροά᾽, πάρ. 

“4ηπ-ἀ-, Ὀοδάθ ἐμοθο Βωοί. βανᾶ Ο.106]. ζοῆα ᾿ποτηδη᾽ -ἰ- ΑΥΤΠΘΗ. 
ΡΙ. ζαμπαϊ- αὶ ὑποτηθη᾽, ἱπᾶρ. "αφη-ἅ-. σεμνό-ς ἔτ, ἔσεβνο-ς, Ῥατί, 

ἰο σέβοο-μαι, 8006 αῦογθ. ἀμνό-ς Ἰδηδ᾽ ἔν. ἤάβεινο-ς : 1,αἱ αὐἱϊϊα 

ἄσηι-8, ΟΟἿν. μαη Ἰδτηθ᾽ -- ΟΙΒυὶρ. 7αφης Ἰδιηθ᾽. βαρύ-ς Ἡθανγ᾽ : 
Θοὐ!. καύώγι-8 -ἰ- ΒΚ. σωγώ-ὃ Ἤθανγ', [πᾶρ΄. ἔ477-ιι-8. βι-βρώ-σκω 

Ἱ ἀδονουτ βρω-τήρ ᾿ἀονουγοτ᾽ : -[ Κβῖκγ. σῖγ-ῃά- 8] ονϑὰ ὑρ᾽, 

Ιπὰρ. γί, ἔογῃ αᾳ-, 806 8 800 Ρ. 242. βρύχω Ἵ ρηαθι βρύχω 

Ἱ δθιθ᾽ (ΟΡ. ΟΒἰδο δ᾽ σὰν θβοι. ἃ. Ῥογῇ. 818 1.) : -Ὁ 1}. σγάμδἧῆμ 

Ἱ ρηαν, Ὀἰέθ ΟἹ ΟΟΙΒυ]ρ. φσγψσᾳ Ἱ Ὀϊ θ᾽, τί. αγα μθἢ-.- ἀβερό-ς 

Ῥτγοίγ ἔτοπι οὐἱρ. ἴοσῃη Ὧ94-70-8: 1,αἱ. ὠηφῦ οἷο.) 860 ὃ 42]. 

βάλλω Ἱ (γον ἔγοιῃ οτἱὶρ. ἔογια ἐαζ ἰδ, δου. βαλ-εῖν βαλ-ῆναι ἔτ. 

“Ἅἢ-, δου. βλ-ῆναι ἴτ. Ἐαἷ-, Ὀοϑίάθ βολ-ή, τὶ. 4θ1-, 8866 δθουθ. Αθ0]16 

βλῆρ Ὀοϑιάθ Αἰ. δέλεαρ (Ὁ) ᾿θαϊδ οἶμον ἰο βαλλω (6 δυΐμοῦ 

Μογρὶ. ὕ. 1Π| 225) οὐ ἰο ΟΗ6. φμογάανγ αἰ (“. βομπιάς 
ΚαΒΠΒ Ζίβοην. ΧΧΥ͂ 158). 

β ὈΘθοΙΘ ε 18 γι]  Ὁ]Ϊθ. βίο-ς Ἴ1ἴο᾽ : [.4ὲ. οἵυο-8. οἷο., 866 

δ 421. βιό-ς Ὅον᾽ : -ἰ  ΒΚτ. 7γά- Αν. 7γψᾶ- ον -β τ πρ᾽, Π11ἢ. σὰ 
γἱγὸ ἸΒγοδᾶ᾽ (ορ. 8 120 Ρ. 111 1). βίᾷ “ἴογοθ᾽ βι-νέω Ἱ ταν β8ῃ᾽ : -Ὁ 

κΚν. 7γά- Ῥϑαργομιθ ρον 2.-πά-ηὐὐ Ἵ ουουρονοῦ, βυθάπο᾽ 7άψ- 

Σηιὶ Ἵ οὐϑγοοπηθ᾽ ρογῖ. 7-σάψ-α. Οὗ. 4. Βομπιϊάἑ Καυδη Ζίβοιν. 

ΧΧῪ 159. 161. ἐπο δυίμονῦ Μορρῃ. ὕπί. ΙΥ̓͂ 410 ἔ. 
δ) ὃ Ὀθέοτο ὁ- ὑοσο]8β. Ατοδά. δέλλω, ὨοΙρῃ. αοτίγῃ ὀδελό-ς, 



816 πάρ. γθ 18 Ὁ οχρϊοθίυθβ ἱπ ατοθῖι. 8 426. 

ἴο βολ-ή οβολ-ό-ς βάλλω, τὶ. (οἷ-, 800 α. Ατοδά. δέρεθρο-ν Ὀθδβίάθ Αἰέ. 

βάραθρο-ν ᾿πυϊῆ, οἰοὗθ, ἰο βορ-ἄἅ βι-βρώ-σκω, τῇ. 467-) 8866 α. Ἰιοοῦ. 

Ὠ6ΙΡἢ. δεέλεται )ογ. δήλεται “1118, τΙδ.68᾽ ἔγομπι οτὶρ. ἕογτι "φόϊ- 
πο-ίαὶ, Ὀοϑ46 1680. βόλλεται Αἰΐ. βούλεται ᾿ψ1115, τί 68᾽ ἔγ. οτίζ. 

ἔογα "αἰ-πό-ἰαὶ (8 204 Ρ. 110 ἢ, 8. 806 Ρ. 248), τί. ᾳο]-1). 

Ιῃ Ατοβᾶ, {μ18 ὁ τηυϑὲέ πᾶν Ὀθθη ἀϊΠογθηΐ ἴτομυ ἐπθ ὁ Ξξῷ 

πάρ. ἃ. Εον 1ἴὸ σψὰβ αἷἶβο γορυϑβοηίθα ὉΥ ἵ : ζέλλω, ζέρεθρον, 

6Ρ. Ογρτ. σίς ΞΞ τίς 8 427 δ. Ἡθηοθ [πᾶρ. 46- δηὰ α(6- δὰ ποί 

γοῦ ἴ8]]6ὴ ἰοροίθον ἰῃ ρῥγῖηι. ατγθοῖς. 

ΒΕ θπι. ΤΈΓΟΟΡΗ ΠΘῪ ἔογπιαίίοπβ, β δπὰ δ οᾶπιθ ἰὸ βίδπὰ ἴῃ βουπά- 
Ομ Ὀἱπδίΐοηβ, ἴῃ ἩΠΙΟὮ ΠΟΥ που ὰ ποὺ πᾶν ΤΟρΌΪΑΥΪΥ αὐίϑθῃ. ΕἾ. ᾧ. βέλος 

οι, ἱπβέοδὰ οὗ "δέλος ἴο βάλλω; ὀβελό.--ς- Ὀθεϊάθ ὀδελό--ς διὰ ὁ βολο--:: δοῖ- 
φό-ς" ἡ μήτρα Ἠθδγοῆ., δοθίάθ δελρύ-ς ἀ-δελφεό-ς δελφίς - Βκν. σάγδλα-8 

ΟΠ. Οὐ. 8 427 τοῆι. 1, 8 429 τοπι. 1 δηὰ 8 451 τθπι. 
οοθ8 Βωοί. ϑείλετη ΤΉ οδθ8. βέλλετει Ὀθδ᾽ἀθ ἴωοογ. δείλεται ἴω08Ὁ. βοόλλεται 

αἰβδο Ὀθοπρ ποτοῦ ΤῈ 1ᾶθ8 18 ποὶ ΘΗΟΓΘΙΥ ἰο ὈΘ6 τοϊϑοϊθά, δἰποθ μγῖπι. 
ατ. σ᾽ πιὰ γορα]ΔΥΪΥ μᾶνθ Ὀθοοθ 8 ὈΘίογΘ 6 ἴῃ Αϑοϊ. Οὕὑ. β ὃ6- 
ἴοσγϑθ ε ἰῃ ϑώος οἷο. 

ΟῚ γ ἴῃ {86 νἱοίμι τ οὗὁὨ υ, ΟΟΥΓΘΒΡΟΠάϊηρ ἰο {9 κῃ ὃ 4216 

δηὰ ἰο {π0 χ ἰπ ὃ 429.. ἀθη. οἰνό-φλυγ-ο8, 806 ὃ 427 6. ἐγ-γύη 

“ομβθηΐ, βυγοίυ, δοίσου μα)" : 1,4. σουοῦ ἴτοτῃ ἔσμομ-εῦ, τί. (δε. 

γογ-γυ-ζω ᾿ρτυμῦ]θ, δπὶ ὉΠ} πρ᾽ Ὀθδὶάθ βοή 684}} ἔγτοηι ἔβο-ἃ: 

ΒΚν. 76-σμυ-δ Ἱ φγοοϊαῖπι αἱουᾶ᾽ : {ῃ9 γ ἰῃ γόο-ς ῬΙαϊπί' γγῶ8 
ἐγδηϑίογγοά ἔγοτῃ γυ-. γυνή Ὀθδῖάο Βωοί. βανᾶ ἀπά Ησοαι. μψάο-μαι 
8606 ἄ. 

ΤῊ βἰάθ ὉΥ͂ δἰ4θ οχίβίθῃηοθ οὗ πρέσβυ-ς ἀῃὰ πρέσγυ-ς ἰδ 

ΡΓΟΌΔΌΪ ἄπο ἐο 4 ἀου]θ δβίθμι ἔογπι πρεσ-γυ- ἀπ πρεσ-βεῖ- (0 

Ταϊ. ἤνιο- σὶν-8. Ὑλαπ᾿ ἢ). [Γὑ 18 ποὲ οἶθϑαὺ ὙΒοέθΘΡ -βδ- 188 το ρ ΪΑΡ 

αἴϊου σ (ορ. σβ-ἐννῦμι σβοῆναι ἴο 1,8{, 8δσηἾ-8, τί. 864-, ὃ 482 ὦ, ὈΘεϊ49 

ζείναμεν ᾿ σβέννυμεν ἴῃ ΗθΒγ0}}}), ΟΥ ὙΠΘΙΒΟΥ βὶ γχα8 Ὀοτγονοὰ 

ἔγοηι πρέσ-βιστο-ς πρέσβι-ς πρέσβος οἷο. [Ι{ ταυβῦ Ὀ6 οὐδογνοὰ 

ἐμαὶ οὟ Ὀθίογθ ω Ἰοβέ 18 Δ ἱ8] Βα οη ΘΑ] ΘΓ ὑμᾶη οὗ σδοὶ 
Ἰοὰ ἰο βὶ διὰ δ. Τῇ ᾿αϑὲ ἔψο βουπάβ βέοοά ζοὸγ 8 ἐΐπιθ 'ῃ ἃ 

ΟἸΟΒΟΙ το αἰΐοη ἰὸ Θϑοῖ ΟΥΟΡ 85 οοιηραγθα ψ|ἢ σύ. Αϑϑοοίδίοι 

1) Οοποοσγηΐης ἐμῖ8 τοοῦ ορ. ἐμ6 δυΐμονῦ ἱπ ἀθ βαυββυγθ δ Μόπι. δῦ 16 
βγδὲ. Ὁγ. 25ὅθ, ΕἿΟΙς ΒΟΣΖΖΘΗΡΟΓ ΟΡ Βοὶϊν. ΥἹ 211 ἢ, Β]488 Βιοῖη. Μυκ. 

ΧΧΧΎῪΙ 6010. 



ἢ 428 - 429. πᾶς. υοΐὰς οχρ]οβίυθθ ἰῃ Ογθθῖς. 411 

σι ἢ ἐΠ6 ἴοση οὗἨ ὑπ0 βυρουϊαίνο οἷο. σου ὰ πανθ᾽ (δ κθη Ρ]800 

ἂἱ ἐμαὶ ρϑυιοα. 

α) ὙΥ ΙΔ Το] ]ονσίηρ ὁ, ἔμθγθ ἀγοβθ ζ (σδ), δῦ. Ῥυΐη. αν. οὟὲ 

ἔπ. 6}} ἑοσοίμον σὰ σὲ Ξξε [πᾶρ. δὲ (8 885). οὟἶἑ ἀϊὰ ποὲ βγδί 

ὈΘΟΟΙαΘ αΐ, ΔΠΥ͂ Ἰηογ6 ἔπη ἀὮἑ πγοὲ Ὀθοδῖηθ ἐξ (421 α) 1). ζῃ Ἰἴγθϑ᾽ 

ἔτ, ἔζητίμ ει, ἕαϊ, ζήτ-σομαι : -Ἐ ΑΥ. 7ψαϊ- )ψαίμ- ᾿Ι.ἴθ΄, νέζω Ἱ ΤΑΒᾺ 

ΟἿ᾽ Ὀδδιῖἀ9 νέπτρο-ν οἴ0., 800 ὃ 4271 α. ΕοΥ {Π90 γοβί 866 8 498. 

429. τίη. Οασθοκ ἀν ὈΘΟΔΠῚΘ 

α) φ Ὀσίοτθ ο- νοῦ ὶβ δηὰ βοῃδηΐ δὰ οοῃβοηδηΐξ ἢ888]8 

δὰ Ἰἰχ]48. φόν-ο-ς Ἰηυγάοτ᾽ ραγί. φα-τό-ς ρου. πέτ-φα-ται ῥγοί. 
ἔσπετφν-ονν : -Ἐ 8Κνυ. λάρμ- ᾿Β0. 1 |κ6 8, 8]αγβ᾽ 8. Ρ}}]. σἠμ- ἀπίϊ, Αὐταθῃ. 
φαη 'ὍΙονβ,, ΟΙΒυὶρ. δέη-7ᾳ Ἱ οαὐ ἀονῃ, τϑαᾶρ᾿, τί. αἕθη-. ἤλφ-ο-ν 

ἹἽ δοαυϊγοα᾽ ργϑβ. ἀλφ-άνω ἔτομι "τη: -ἰ- Βικν. ἀγμβαηιηϊ Ἵ θαγῃ, 

ἀρβογυθ᾽ αγσὶιά-8 ἱποτίι, ργίοθ᾽, 18. αὐσὰ ῬΑΥ, τοναγά᾽, τὶ. αἰαἦν». 

στέρφος τέρφος ἢ. ᾿ἸΕΔΙΠΘΓ, πἰἀθ᾽, 6βΒΡ. ἘπΠ0ὸ μαγὰ μἰάθ οἡ {ἢ8 Ῥδοὸκ 

οὗ ΔῃἰΠη8]8᾽ : [.8ὲ. ἐόγσιδ ἽΠΙΟΚ δἰάθ᾽ 6βρ. Ὃμ6 διάθ οὐ {86 Ὁ8οκΚ 
οὗ δῃϊπη8}8᾽, (θη Ὅδοκ᾽, νεφρό-ς 'κιάπογ᾽ : ΟΗΟ. »έογῸ ϑίϑ., 866 

8 428. ἐλαφρό-ς 'χιϊοκ, ἀοχίγουβ, αἰ ]θ᾽ : ΟΗΟ. ἰμησαν, ορῇ. 
Ἡρᾳῇς-γό-β; ἴο ἐλαχύ-ς, 866 6. 

δ) Θ Ὀοΐοτο 6- ον 68. θείψιυ ὈΓΘΒ. 0 ἔπεῴνον οἷο. 860 ὦ. θερμό-ς 

ΨΆΓΠ -- ΑΥΠΊΘΏ. 7677: ὝΔΥΠῚ, θέρος 'ΒΌΠΙΙΠΘΙ -- Κῖκν, λάγαϑβ 

ἱδἰοπίηρ ποαν᾽, τὲ, αἶθγ-, 8006 8 428, θέσσασθαι “ἴο οὈίδὶη ὈΥ͂ 
δηἰγοαίῖθθ ἔγ. ὅθετ-σ- τ Αν. 2αϊάψξνι, ΟΟΡοσβ. ἡααξψαηιῖν Ἱ Ὀορ, 

δβ κ᾽, τὲ. αἰοα-; ἴο τ ΒΙΟΝ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 8]80 πόθο-ς ᾿'ἀθϑῖγθ, ἃ Ἰοηρίηρ 
ἴον, ἔγτοτιι ἔφοθο-ς (8 496), δοσογαϊηρ ἰο «ἃ. θήρ ᾿δῃϊπιαὶ" : [,8{. 

ἤεγιιβ -ἰ - ΟΒυ]ρ. (ὠευένξ ᾿σιϊὰ Ὀθαβί᾽ ἔγομῃ ρτίπι. δ81αν. ᾿σμέγε 

(8 464): 1 τοιμδὶῃϑ υποορίϑπ ὙΠοίμοΡ ἐπ6 ῳ οὗ ἐῃ6 8|Υ. ἔΌσΙΩ 

γὰ8 8δῃ οἷά ᾿ἱπμογι θα τς (δ. Βδοῃπιίαι Κυπηβ Ζίβδοηγν. ΧΧΥ͂ 178). 

Β θαι. 1. ΤὨΓΟΟΡὮ ΠΟῪ ἤρου 0 η8 ῳ δπα θ σαῖθ ἰο βέδπὰ ἰπ βουπάᾶ- 
δοτα ὈϊηδιίοηΒ, ἱπ ὙΠΟ ΠΟΥ πουϊὰ ποὲ ἤᾶγο γΘρΈ ΑΥΪΥ ἀτίθη. Εἰ. αὶ. νἱφ-ει 
νεέφ--εἰ δ 5ποΎγ8᾽ δΈ6 Γ᾽ γῖφο-- (1 νερόμενος Βπἀ ΟΠ 6Γ8) νέῳ-α Θὲ0.) τί. 8. 6164}}.-,) 866 
8 4238. ἥ2ῳ-ε αἴϊον ἤλφ-ον οἴο. ζ-θων-ὁ Ἢο ἀϊθα᾽, 8. Ρ]. Ροτῆ. τε-θν- σι (07 
δγειφρν-αντι) δἴθον θείνω (Β. ΒΌΟΥΘ6), 8600 Οδἰμοῦ᾽ Ζυγ αοβοῖ. ἀ. Ῥογί. 866 ζἔ, 

Ον 8 4217 τοῦι. 1. αὶ 428 γοπι. δπα 454 τϑηι. 

1) θποθ Τὺ ΠαΥ͂Θ 4180 πο τἱβρες ἰο πιαϊηἰαίη, ὑπδὲ ζὴ ῬΤΟΥΘΒ, ἐμαὶ 
βίος Βἰδιῃὰθ ἴῸΥ ΓΟρΌΪΑΡ ἤ"διο-ς. 



3518 πάρ. τοῖν ὀχροβίνοθ ἱπ [{8]16. ὃ 429-- 430. 

φ ΞΞθ ἷἰπ Αθ0]. φήρ (Ἰθ88. Φιλό-φειρο-ς) 866 18 ἰο ὃὉ6 ἀπθ 

ἰο ἃ Θμδῃρθ οὗ ῥὶ ἴο ἢ, ορ. 88 865. 495. 

Βαϊ. 2. [1 βὲ ΞΞ πὰρ. 46 Βῃου]ὰ πᾶνθ δύίβθῃ γθϑυ Υ πὸ ΑΘ0]. 
(β 428. τϑηι.), γὸ πιΐρξ δἰ} ΠΑ ΡΪΥ ἰγαοθ φήρ ἀϊγϑοῦυ Ὀαοῖς ἰο "Δ λτδν. 

6) χ ΘοΥΤοβροπάϊηρ ἰο ἐΐθ χα πῃ ὃ 4210 δῃηὰ ἰο (8 γ ἴῃ 

8 4286. ὄνυχ- 411, οἷανγ᾽ ἴῃ ἐπ 6 σθη. ὄνυχος οἷο. : [8ὲ. μη σιν; 
ἴξ ἰΒ Βοτθ οἵ δοῦγβθ ἃ ααυθβίϊοη οὗ ρῥγίῃῃ. αἵ. ἀλλ τ πάρ, φῇ 

(8 ὅ58). ἐλαχύ-ς 'δηι4}}, 1010 τΞΞ ΒΚν. γαφλί- ἰασ) τ ᾿χυίοκ, 
8118}} Ὀοδίάθ ἐλαφρό-ς ᾿φυ! οΚ᾽ 866 ὦ; {μ86 θ 'ἰπ ἐλαθρό-ς (Πθεγο}.) 

ΑΒ ὈΘΙΒΔΡΒ ἰγϑηβίοσγοα ἔγοτη ὑπ0 ὁπ060 οχἰβίπρ ἔουπιβ "ἐλαθε - 

(θοϑιάθ ἐλαχυ-) δηᾷὰ δέλαθιστο-ς. 

αἡ σῖῖὰ ο]οτίηρ ὁ, ἔπ0γ6 δἴοβϑθ σσ, τεσ. ἐλάσσων ἐλᾶττων 
«ΒΙ28|16, 688᾽ ΟΟΙΏΊΡΑΓ, ἰο ἐλαχυ-ς (ο). Ορ. 88 427 ἃ. 428 ἀ. 491. 

[{4]16.Ψὕ 

1. Ἰμᾶρ. 4, 4, ὦ πἰϊπουΐ 614] δαί οι,. 

8 480, πάρ. φ. 1,αἱ. οαρὶδ, οαρὶβ -ἰά 8, Ὀταῦν. Καρὶζ-6 

ὉΔΡΙά6᾽, Οϑο. χαπιδιτωμ, ἱ. 6. καρία- εΐο-ηι Ἰ]αΥ π᾿ : αΥ. χαάπη 

Ἰηδηροτ᾽ κώπη 'μαπα]6,, Ο.1ν. οαολέ Ο(Οοτη. οαἱά ἱδογγαϑ,, Οοίβ. 
μαζ7α Ἱ ταῖθο ΟΗΘ. λα 'οαυρῃ - Αὐθθη. ζαρ οπάᾶ, ἐοίἑον ὃ 

(Ε θομιηαπη Ασπιθη. 5.. 1 12), ΑἸθδη. χα} Ἱ 8οϊ2θ᾽, [μοἰΐ. καρ 

Ἱ 6126, ἰδῖκο ῃοϊὰ οἵ. [1,Αἱ. οαπῦ, Ὁπιῦν. Καηϑία οδηϊο᾽ : ΘΓ, 

καψάζω Ἱ ἴχσμῃθ, δβουπά᾽, ΟΟἾν. οαπαΐηι Ἵ δἰηρ᾽ Ο(Οοτη. ολεπιαί 

δηΐοτ᾽, αοί!. μαηα ᾿οοοῖν᾽ -- 81κγ. ζαν-Καη-ξ ἢ ογπαπιθπὶ σι 
θ6118᾽, 110. καϊοιαὶ ἀπὰ Καη- ἰδθ Ὁ]. 'μαγρ, ρυϊίατ (ΟΥ 18. {Π6 
110}. σογτὰ ἰο 6 οομποοίθα αἱ ἀίμλψε! ἴο βἐγοίομ᾽ 9). [μ,δἱ. 

οὐχα : ΟΟἾν. ο088 Ἴοοί ΟΥπιγ. σο68 Ἰϑιηατ, ΟΗΟΘ. λ΄αλδβα ᾿Κηυοκ]θ 
οὔ ἐμο ἰπὰ Ἰορ᾽ -- βΚκν. ζάζξα-8 ᾿αττα-οὴ ΑΥ. ζαξα- τὰ. 'δῃου]άθτ, 
[μαἱ. οὔρα : Οτ. κύπη ἃ Βοῖθ, ΒΟ] ον κύπελλο-ν Ὁδρδοίουβ ἀτίηκ- 
ἱηρ νϑβϑϑὶ, ροῦ]οῦ -ἰ- 8Κγ. ἀίάρα-8. ᾿αἰΐοι, Βο]θ᾽, 1μαΐ. 8εοῦ, Ὁτιδτ. 

Ρτυ-βοκαίυα -ϑοκία Ῥγοβθοδίοο ργο-ϑεδοίγ Ῥφγοβθοῦβ : ΟΗΌΘ. 
ϑόσα ϑασα Ο.166]. 800 ἃ βαν᾿ Ο.100]. 8ἰ σαν ᾿Β 9 Κ]6᾽ -Ἐ Ἐ ΟΟΒυϊγ. 

ϑέκᾳ Ἵ Ἰον᾿ ϑόζηᾳ Ἱ ουὐ. [,6[. αμοίμι-8 αμοίδ αμοίον, Ὁταῦγ. 
ΒΓ δυοίοτ᾽ : -[- Ῥγυβ8. αμοζέα- [μ{8. ἀμκδχία-8 ᾿πἰρι 11}. 
ἀμκέὶ ἴο στον᾽, τί. αμιᾳ-) 8. ὈΘΙΟῪ υπᾶθν [πᾶρ. 4. [μ8ὲ. βοαμάδ: 



430--- 481. Ἱπᾶρ. τϑῖδὺ οσρίοβίνθθ ἴῃ [{8]10. : 819 

τ. σκάνδαλο-Ψ ᾿δια 1 ηρ΄-Ὀ]ΟΟΪτ᾽, ΟΟἾν. γὸ 86-8σαἱπά ροτῦ. Ἢ: Ιϑαρῦ 
- ΒΚσ, δζάμπαδηιδ Ἵ Παβίθη, 1θαρ᾽. 

Οοποογηΐηρ ὕπιῦγ. 8 ἔγοπι ὦ Ὀθίογθ 6- δῃὰ ὑεύονγοὶβ 860 

) 381. 502. 
Ιπὰρ. 4. 1ιαἱ. φοῖμ, Οβο. γελαν Ῥγυϊπαπι : σοί. ζαϊα8 ᾿οοἰά᾽ 

106]. ζκαία ἴο ἔγτθοζσθ -- ΟΒυὶγ. δἰίδαΐοα ᾿δοοί. Τιαὶ, αμρφοῦ 
ἐσιηιοηέμεια (οἷ. αμοῖον Ὁταῦν. ἀπ αγ ὑπᾶον [πᾶρ΄. 4) : ΟΟἿν. ὅσ 

πἰπ᾽υγοά, ψΠοΪθ, Θοῃ. μάζα ἴο ἰπόγθαβθ -ἰ- ΒΚυ. ὅ7α8- Αν. 

γ)αἢ- ἢ. ρονγοτ, ταϊρ , 1}. ἄμσι Ἱ στον. [μα[. ἑεσῦ (6ρ. 

εἰμν8, παν. ἔθ ἢ [6 71- τὰ οριθηξαμ τὶ ἢ φῇ) : αὙὕ. τέγος δία. 

6 ὃ 420. 

πὰρ. αἢ. 1μαἴ. ποδί -8: ἀοἰἢ, σαϑέβ οἷο.) 800 ἃ 422. ργ0- 

πᾶ: αΥ. χανδάνω οἴο., 8006 8 425. σγασίον: ΟἾτ. ἐη-σγοηηῖηι 

Ρυσδιθ᾽, αοἷμ. σγὲβ8 (δὲ. σγἑαϊ-) ἴ. ἱδορ, βέγ θ᾽ -- ΟΟΒυϊρ. σγεάᾳ 
Θ0Π16᾽. ΟὟ. αἶβο σοησίμ-δ : ΟἿ. κόγχο-ς -ἰ- ΒΞΚτ. ξαιοκῆά-8 ᾿ταυβο] θ᾽ 
ἰδ Ιπᾶρ. φ, ὃ ὅ58. 

7ο8ι18 Ὀθαὶάθ μοϑέλδ ᾿ἰκο 7οΐϊμβ Ὀοϑίάθ μοῖμβ. 3Ξ’'9ο0. 8 889. 

2. Ἰπάρ. φ, 4, αἴ; ΞΞΞ ὑτῖπι. [4]. ἀἤ, οὗ, χῆ. 

8 431. Ρυτίπι. [{4]. ΧἾ ὈΘΟοΔΠΘ 

4) μα΄. φιε Ὀθίογθ 411 σόοῦγθὶ 404} 1168 ϑχοθρὲ μ Ἶ), οοσγθ- 

Ομδΐϊηρ ἴἰοὸ » ἷἱῃ ὕπῦγ.- ϑαη. [μαὲ. φιίτα, ὕτμῦγ. Ομβο. 

“8. 'ασἷθΒ᾽ : ατ. τίς οἷο., 806 8 4216. ]1,αἰ. -φμε, ὕπιδν. 
4 Οβ86. -» : αγ. τὲ ϑἔο', 8ὲ80 8 4210. ὕπ|ῦγ. ροίμγ- ᾿αυδάτγυ- 
0, ροίίγο-ρογέ 'χυδίοτ᾽ : ΟΙ. τέσσαρ-ες 6ἴ6., 8006 ἃ 419. [,6ἱ. 
τηφμο, Ὁτμαθσ. Ραμ ρΡοἴϊα8 Οδο. ρα Ρ ΘΓ Ϊ88 Ῥαυϊη 146 (ορ. 
836) : ΟἽ. πέντε οἷοι, 8600 ὃ 419. [,4΄. φμο-ῆ, φμοηίσφμθ, 

αγ. 90Ή-"ὸ Οβο. ρύπ αποῦν ἔν, Ἐλΐοηι- δ (8 201), Ὁπιῦν. 
"η-}ὲ ᾿συοιηαιθ᾽ : ΟἿ. πότθεν οἴο., 8606 8 419. 1. σοφμῦ ἔν. 
μόγμῦ, ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ Οβο. ρορῖηα ᾿οοχυΐπα᾽ (8 886) : α΄. πέπων ἵτῖρθ᾽ 
πανο-ν δου ποῖα] οαἶκο᾽, ΜΙ. Ογιαγ. ρορηγψοβ ἱῬιϑισῖχ᾽ (0 ἵν. 

σαπη Ῥίβέσιπαπὶ τγϑ ἃ [.δ[. Ἰοδη- ποτα) -ἰ- Β8,κν, ράσαηιϊ ΟΟΒυ]ρ. 

καᾳ Ἵ οοοϊ᾽, τί. ρέᾳ-. 1,αἱ. φμᾶ ματι, Ὁταῦν. ραζ-6 'χυαδδ᾽ Οδ6. 

1) ΤΉΘΤΘ ἴδ ἢο Βα βίδοίοῦυ ἔουπάδίϊοη ἴον Βουβ ΒΒ δϑβαυπιρίϊΐοη (Ώ]19 
ἐξαγαϊθα Ρ. 184 6) ὑπαὶ ὑπὸ ἸαὈΐα] αἰϑοιίΐου μδὰ αἀἰβαρρϑαγθοὰ Ὀθίοσθ ὁ 

ΡΓο ἰδίοσίο [μαἰϊη ἂἀπὰ πδὰ Ὀθθὴ τγοβίογθα αρϑῖη ἴῃ φμοῦ ᾿έπᾳμδ οἷο. ὈΥ͂ 
τα - ΔΒΒΟΟΙ Δ ἸΏ. 



8920 Ιηᾶρ. γϑῖδῦ οχρίοβίνθῳ ἰπ [ἐ4116. 8 431. 
-------- ΄ο΄ὖὃἅὅ»»Ἕὅ. Θ͵ς.͵. 

Ρϑδ-Ἰὰ 800. αυδπὶ : Οοὗμ. φῦ ἴοπι. ᾿χιδθ᾽, 8. ὃ 419. [μεἱ. 

φμοφμο-8 ὉΟΟΪΚ᾽, Ὀεῖπι. 14]. ἮΧΟΝ 0-8. ἴγ. “ροϊδο-8. (8. δΌοΥΘ); 
{η6 ἴογπι σοχμο-8 (600.,-8) Δα [18 60- ἐΠΓΟῸΡ ΔΠΘΙΟΡῪ (ο οοφιῦ. 

Τμαὶ ἀἾ - Ἰπᾶρ. ῳ τγᾶϑ 8.}}} ἀἰϑύϊηρυϊδῃθᾷ ἔτγοπι πάρ. ἔμ 
ἴῃ Ρῥγίαι. 1ἰ4]., [Ὁ]Π]ονγΒ ἔγοπι ὕπ|ῦγ. οἰ υΐημο ἰοο. ᾿ϑᾳυΐϊηϊ (κ᾽. 
ἀξυα-5 οἴο.), ἴῃ ο486 {π|8 ψογὰ νγχὰβ ποὺ θογγονγϑά ἴγοιῃ [.αἱ. ΤῊ 

ΤΑ]. ἔοτπι 600- ἰΒ οὗ Ο4}11ὁὸ οτὶρίη. Ορ. ὃ 426. 

Απίδοοηβοπδηίαὶ 4μ6- ὈΘΟΔΙῺΘ 60- ἴῃ [υαἰϊη. σοφμῦ ἴτοπι 

ἐγυεημῦ, 8. δῦογθ. οοἱδ ἔν. ἔφμοῖδ, ἱποοία ἔν. "-φμοίᾷ Ὀθβι4θ ἐπ- 

γιίεῖτηι-8.: Οὐ. τέλλω πολο-ς οἴο., 8600 ὃ 4271 α.ὃ. οοἰξξ-αἱδ ἔτ, 

Ἐγμοίίζ-, 85. ὃ 419. Τἷδ βου πα-οἤθηρο ἰο0}Κ ρΐδοθ δ [ἢ 88Πι 

ἐἰπη0 88 ἤϑφθϑοῦῦ οἷο ὈΘΟδΙηΘ 8077, 806 ὃ 172, 8. ἐμφμήϊην8 
ΒΏΟῪΒ ὑμπαὺ {π|8 Οἤδπρο ἰβ γΟ ΠΡῸΣ ἕδη {Π6 τ ϑαϑηΐηρ οὗ 6 ἴο ὁ 

ἴῃ υπδοσοηςθα ΒΥ] Ὁ]98 (8 θ6ὅ Ρ. 58), δηὰ {μ8 αἷβο ἔογτηβ {{Κ8 

ἐἰπφιῖθ ἰηφι δ (ΟΡ. τ. ἔλιπες ἐλίπετε), ἴῃ 1Π|κ6 ΤΠΔΏΠΘΓ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 

Αἶδο 86 Ή 676 ἔν. Ῥβοηιιΐ8ο (α΄. ἕπεο), γϑρυ δῦ οαπιθ ΟΥ̓ ὑπ6ὶΡ φί. 

Βθπι. 1. ΤῈῸ μὲ ἰπ χημθυύοσιι-8 Υϑιδῖἢ8 ὈΠΟΪθασ. ὅθ ὙΠ Ιπάϊβοῖι ἰπ 
Κυδη- ΒΟ ]ϑομοτ δ Βοὶίτ. ΥΙΙ 89, Ἢ. Μογον 1ἰϊογαίαγο]. ἔ. ότι. ἃ. τοπι. 
ῬῊΪ]. 1885 ρΡ. 154. 

ἴῃ {π6 οἰρμίμ οοπίυτ ἴὍὉ. Ο. φιος ὈΘΟοΔΙῚΘ σΝ-. ϑθημοημγ: 

80 Ή, -ἰοημο8: «ἰοοιι8, αἀθημ08: αθοι8, χμοθὶ: Ομ, φμοηιφμε: 

ομηφμθ, "αιηφι-οηα : φμϊπο-ιρια (ορΡ. Ο.]μαὐ. οποῖα) οἰο. 866 Βοτδὰ 
ἢ) ̓1᾽ο Ουΐίυγαίοη ρΡ. δ8 Ι΄. ΟὈΥΓΟΒΡΟΠαΙΏΡΙΥ θ0μ8 ἔτ. ὀγμο8, 5866 

8 172, 2. 8θγμμ ξεν, «ἰοηχιειδ, θη. 8 οἷο. ὝΘΥΘ ἰδθυ ΠΘῪ ΟΣ ΠΙΔ 1018 

ΔΙΟΡ ἔογηβ σις φε ἶ, ἔ οἷο. 88 ϑοφωΐέμν, -ἰογμῖ. 

χὰ Ῥαβθϑα ἰπίο 6, θη ἰξ Ὀθοᾶπ6 8η8]. 5,6-6 ἔγοτῃ "6- 0Η6. 

αο ἕν. Ῥαΐ-ο (6Ρ. φμέσφμαηι 8 8561) ἔγοπιῃ ἀέφιο. 

ΒΕ θαι. 2. 1ὐ ΒΘΘπ8 ἰ0 π|θ ΥΘΓῪ ἀουδε] ΜΠ οέΠΟΥ ἐπ6 ἡ πῃ [,δ[. τσεγ- 
ηιἴ-8, ὈΕΥΎΘΡΟ, οοἴΐογε, ἐμτοϊίμτδ, υὑαροῦ, ἰΒβ 8 ΤΟΡΌΪΑΥ οοπιϊπυδίϊοη οὗ {μ- 
(ἀμ) (ορ. Βογβὰ ἴῃ ἐμὸ δῦουθ παπιϑὰ ποτῖς 144 ἢ. 151 ἴ., β:1᾽012Ζ [1ωαὲ. αταπιπι. 

ὃ 48). 
δὴ) 1,αἱ. ὁ Ὀοίοτο ρῥγῖα. [.Αἱ. μ. ϑίοπι αγοὸμ- Ὀθϑίἀθ αγφμί- 

ἑεπξῃβ8: ΟΟοἴῃ. αγβραζπα ἔ. ἌΤΥΟΝ, ἀατ, φμέμομερίο ἃ ΠΘῊ 

[ογηηδίϊοη αὔνον φμαάγι-ρίοχ. 8θοἶίι-8 Ἰοοϊέι-8, ἕο δοφίον ἰΟΤΜΟΥ͂, 

ΠΘῪ ἔΟΥΙΠΔΙΙΟη8 ΔΙΟΓ 80{{{:|-8, οοἰδέι»8. 

6) 1μαἰ. ὁ Ὀθέογο οοῃβοπδηΐθ, Θϑρθοΐα! ν Ὀθίογθ ἐ, 8. οϑοξμ-8 

ἔτ, ᾿φμοοίο-α (α) : αΥ. πεπτό-ς, ἴῃ |Κ6 ΙΏΔΠΠΘΓ οὐαξ : ἔπεα. 



ἢ 431--- 482, [πάρ. τοῖαὺ ὀχρίοβινθϑ πη [{4116. 821 

[η-8ϑοἰϊοη- 88 ̓ ἸαΥΤαἰο 68. 2,,“80. ᾿αἰχοῦ᾿ Ὀοβϑιάθ ὕμιϑοημθ (866 
Βοῖβὰ Ρ. 125) ἐπιφμαηι (τ. Ἐῤι δφμᾶ-η}) : ΟὟ. ἔνι-σπ-ειν Ἵ 8βαϊα᾽ ἔα. 
ἐνωσπήσω, ΟἾτ. ἐηι-806 ροθ οι" ΟΟΒτοί. δθρρΡ Ἰπαυΐθ -Ἐ ΤΠ. βαξψεϊ 

ἴ0 86γ᾽ ΟΟΒυ]ρ. οὶ ᾿Ἰπέου πιθσ, δοουβοῦ. ἤροίμ-8 ἀμπαΐ Ὀδϑιὰθ 
μησμῦ, 8066 8 421. φιη(ο)έμ-8 : αὙ. πέμπτο-ς, Οοἴμ, ἤηιξα-; [ἢ 6 

086. ἔογη ΠἊὨοομπτιὲς ΒΠΟΥΒ, 88 Δ ΔΙΓΘΔΑΥ Γοιμαυθα ἴῃ ὃ 424, 

παὲ ἐπ Δ 1] ϑαοη Ὀδίοσθ ἐ μΒαὰ ποί γοί αἰϑαρρθαγθᾶ ἴῃ ρυῖπι. 

[{]ὕ. 1,4. 76ομγ 76οϊπ-ογίβ, Ὀθϑῖάθ αὐ. ἥπατ-, 8668 ἰ0Ὸ ΒαΥΘ 

Ἰουθϊορθὰ ὁ γϑρ! αὶ ἴῃ {86 βἰθιη-ἴοσπὶ δ7οκἶη- (Βκν. ψαζη-, ΤῈ}. 

ἰεἶη-, 8060 ὃ 4217 α), αἴνονυ ἔ76οη- ἰῃθῃ α]80 26εἶ3-. ΤῈΘ ὁ ἷπ 8οοῖμ8. 

θμοϑίἀ6 ϑέφμον (α΄. α-οὐσσητήρ ᾿ΠΘΙροΙ σι ἢ σό ἔν. ἀΐἣ δ 421 ἀ, 

ὅν, ϑάοσψα- 'τηθοῖ ἔο ὉΘ αϑϑἰβίθα, γα]ιιϑά᾽, τί. 864-} δπᾶ ἴῃ οοἰ-ἰϊοῖαθ 

Ὀαϑ 46 ἐξφμθῦ ἰβ Θαϑ]Υ υπάοιϑίοοά ἔτοπῃ 6 Οἱ βοιῃᾶ-ο0π)- 

δπαου ἀ, 806 ὃ 135. δπᾶὰ ᾿ἰκονγῖδθ (ῃ6 ὁ πῃ οοσμίμτην Ὀθϑιάθ 

Οημῦ δὰ ἴῃ ἰογοιζμτ8 ὈΘΒ]40 ἐογῳμθῦ, ἰβ ἴο ὉΘ οχρίαϊποά 

ἴτοπὶ οἷάον ἀ (8. 8 269): τεμβοιῖι-8 ΤΩΔΥ 4180 ἢᾶνθ δυίβθῃ ἔχοι 

Δ 0]1ον Ἐρεμϑδίο-8 (8 419). 

Βδη. 38. ΤΏ τοϊαἰΐοη οὗ [μα[. νον μεῦὶ πδοομδὶ οἷο, ἰο ὕπιδν. }ο- 

Ἰγμλ-ροὶ “αἰτοαπο᾽ ΡῈ - [6 ᾿υδ᾽ Οβο. ράξύτγαπ -οἰἀ ᾿αἰτίᾳαο᾽ ρὰ - τ δ], 
.6}}} τοπιϑῖη8 ἴῸΡ ὑπ Ῥγοβϑηΐ θη ηδίϊοα],), 8660 Οογβϑθὴ Κυὶί, Νδομίν. 26 δ 

Βογθα ᾿. 138. ΜΑΥ Ὑ6 ΡΟΥΔΡΒ δβϑθιπ| ἐπαὶ {πὸ ἐΓΘΘ βύθηϑ ᾿ς) φη- (βῖκυ. 

με γα) διὰ 4φο- δὰ Ὀθοοὴθ πιϊχοὰ Οὐ. 4180 604 τοπι. 2. 

Βο πὶ. 4. ΤῊΘ Υἱοῦ, ὑπαὶ [πᾶ ζ. ᾧ ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙΠΥ͂ ΑΡΡΘΑΓΒ 88 9 ἴῃ ΡΓ6 
αἱ. τνογάθ, 185 ἰο Ὀ0 το͵]θοίοά, 83.090 Βοῦβὰ ἢ. 143, βίοϊς 1,δἱ. ατϑπι. 8 48. 

8 482. Ῥυίμῃ. [4]. σῷ ὈΘΟΔΙΠῚΘ 

4) αἱ. σε, ὕπιδτ. ὃ αἴϊου 9. [.αἱ. μησμδ μπσμοη, ταῦτ, 

116} Ὁπραθπ ἔγ. "ωριδοη (8 5806) : ΞΚν. αἢ7έ- 'δαϊνθ᾽, 866 8 42]. 

ἀἰ. δισμδ: -ἰ- ὅ1κν. ἐέσηιά-8 ὅΠαγρ, Υἱοϊθαθ ΑΥ. ἐἐγεγα- Ῥοϊπιίϑά᾽, 

αἰ. ἡπσμοη: Ο.166]. ὀκκν “ὰταοτ᾽ θζιθόηη ᾿Β 16 η᾽. 

[,αἱ. δἰϊησμηξ ἔν. δἰ σμοηί, Εκ6 8οομπέμν, 806 ὃ 48] α ῥ. 820. 

δ) 1,αἵ. υ, Ὁτιῦτ.-ϑαιμπ. ὃ 1Π}014}}}0}0 Ὀθίογα βοηδηΐαὶ γον 68 

Θχοθρὶ μ). 1,4. νοηΐδ, Τὐπῦν. δομιδὲ 'σθηθγ" ΟΒ8ο. Κύ πι- ὁπ 6 
ογῖ. “οηυθηϊ : αν. βαίνω οἰο.,) τί. 401-, 8606 ὃ 42]. 1,αἱ. υἷνο-8, 

)56. δῖναβ 9]. ἱνίνι : -ἰ- Κ5κν, 71υά-8 οἴο., 8006 8 421. [μαὐ. τονε, 

Τπαῦτ. ὈΘΥὰ 8 ἵνοσαθαθβ᾽ : ΟΟἿτ. δὲγ ᾿ϑέϊηρ, 8010, Βρθατ᾽ ΟὙπιγ. 6» 

Ὅτη. δὲν ἱσοσυ. [μ6ἰ. -τοἶιι-8 υοἱᾶγα : αΥ. βολή βάλλω οἴα., τί. 
Βτυςπιδη Ὡς Εϊοπιοηῖδβ. 91 



822 ἴπὰρ. υϑῖδὺ ὀχρίοδῖυϑα ἰῃ [ἐ8]16. 8 482.--- 433. 

46]-) 800 ὃ 428. -θογμ-8 θογᾶγο : Οτ. βορᾶ θἷο., 860 8 428 α. 1μί. 
οαΐδγο : -ἰ- Τα. σαϊδίᾷ ο ὯὍ6 40]6᾽. 

Β θαι. 1. [μαὲ. δὃ- Ξξξ 4- ἴδ ῬΥΟΡΔΌΪ ἰο Ὀ0 ἀθηῃϊθὰ, δὅβθ οδῃ ὃ9 θχ- 
Ῥἰαϊποὰ δ δὴ Οδοδῃ ᾿ἰοδη- πογὰ, [ΠἸΚΘῪ 180 δαρίογδ, ἷπ ο880 ἰξ Ὀοϊοηρϑὰ (0 
ἃ τοοῦ Ὀθαὶπηΐπρ ΜΔ 4- (Βοπιθ ΘοΙραῦθ Οδο. δαί ϑίϑθ, ἰο ἩΜῚΘΝ 807 
κἶνο ἐδ πιθδηΐηρ 'Ῥαο ΐδθ᾽, δὰ ὕπιῦν. 6-δεί-"αγεε πὶῖὰ (δ 9 δυρροδβοὰ πιοδηίΐηᾷ 
“δ οχἰ ἐπ᾽. 

6) Ἰμαΐ. Ὁ Ὀοίτοθη βοηϑηΐαὶ γονγοἶὶβ. αοΐϊϊα ὑθεὶάθ ἄρφηινϑ: 

αν. ἀμνό-ς οἷἴο., 800 ὃ 428... πῆάδι-8 ἔτ. "πο(φγμεάο-8: οί. 

παφαῤδ ᾿μακοᾶ -- βικν. παρ-πά- Ιλ. πᾶφα-8 ΟΟΙΒυϊᾳ. παφᾶ 

πακοά᾽. 
Τηδὲ -γοἷ- μ88 ὈΘΟΟΙΙΘ -γῦ- ἴπὶ [μ8[., ἀο68 ποί βθθῖ ἰὸ πιὸ 

ἴο ὍΘ φγογορᾶ ψ1} οογίδιηίγ. ὙΤῈ6 Ὀτγίηρίηρ ἰοροίθ6  οὗἁὨ ἐογϑο-ὃ 

αὶ αν. τάρβος ἢ. Ἐτρ ύ, ὑθυτοτ᾽ βΚκτ. ἐάγ7απιλ Ἵ ἐπνθδίθῃ, δῦυβο, 

ἔτ αὐοπ᾽, ἰΒ ποῖ ἔτθθ ἔγοπῃ οὐ )θοίϊοπ ; (89 οὐ οοῃἠθοίαγοθ. 

ἈΠ Ποσίο πιδᾶθ, δἃτθ αυϊο ἀουδ δι}. 

αἡ ἴμαἱ. σ Ὀθέοτα οοπβομδηΐβ.Ό ὥἄσηιη-8 ὈΘ8146 ἀνία, Β66 Ὁ. 

ϑῦσηϊ-8: τ. σβ-ῆναι ἴο οθ880, ὈΘΟΟΙη6 84}}}, ρὸ οὐ. σγοεαυί-8: 

ΒΚκν. ἀ-σγεμεῦ ᾿(γουμρ Μοτηδηβῃ᾽ (8. 8 290 ρΡ. 282). τπἰσγᾶγε : τ. 
ἀμείβω Ἱ ομαηρο᾽, τί. ηιϑΐᾳ-. σίἄηβ: αν. βάλανο-ς 'ΔοοΟΓΠ -ἰ- Αὐπιθῃ. 

ζαλίπ (φοι. ζαληον) 118. σὐὲ ΟΙΒυϊρ. ξοϊᾳαξ ἱδοοτπ᾽, δοϊδαὶ αἰ- 

αἰ αοἷ-, ορ. ὃ 291, 8. 

Βοπι. 3. Το ἰῃ σμία σιδ σεγσωῖ σιγσόδ, ἩὨΪΟΩ γορτϑϑϑηὶ ἐδ τί. 

ἔοτπι αἷ- αγν- (8 297), παὰ ατίβϑη ἔγοπι οὕ - πο ΒΟΎΘΥΘΥ ΠΙΔῪ ὃ ἀουδέοαά 

ου δοοουπί οὗἁ ΟΥ. γαργαρεὼν γέργρρο--ς δὰ Ο.ἴν. σοϊέηι Ἱ σΟΒΒΌΓΙΪΆΘ, ἀονουτ᾽ 

(ου ἔμ ἱπίθγομδηρθ ν᾽ : ὦ 60. 8 282), οἡ ἰἐ8 δοσουπὲ διὰ δὲ [9 β8πὶ0 {ἶἰππὸ 

ἰη οοπδίἀογαϊϊοη οὗ σμγάτ-8 ᾿διυρίά, 51}1γ᾽ (: βοαδύ--ς (ον, ἰα:γ᾽} 16 ταυδὺ Ὁ6 
δδβυμηθὰ ἐμαὶ οτἱρ. 97- 901- δϑ αἰ θυ ΒΥ ἰγοδέθὰ ἔγοια οὐἷρ. 9 ἴον- οἶοἱ- 
ἰη 86 ΓΟΥΔΘΡ ὁ880 ἐπ Δ 16] δα ἰιῖοη σπου πάνθ Ὀ6θη ἀγορροᾶ, Ὀοίογθ [Ὁ 
ἰ Ὀθοδτιθ 07, οἱ. ΤΉ θη ομἰίμτϑ Ὀοδίάο οοἱ ἔτ. ἐφμεῖὶδ (οΡ. ρμμῖϑι.δ : ρεϊ]δ) 
συ] ὰ ΡὈΓΟΡΔΌΪ 4180 βαυθ ἰο ὃὉ6 ἰγϑοϑὰ ὕδοῖς βγϑὶ οἵ 4}} ἰο "ἀῇο- δ, 86 

Ἰαϊίον ἰο δ. ἘΠ ο-8. 

8 488. Ρχίῃ. {8116 χἕ ὈΘΟΒΠΙΘ 

α) 1,αἱ. σε αἴίου ". μίμοι: αν. γείφει -ἰ- ΤΑΙ. δπῆσα ὃϊ 

ΒΏΟΝΒ,, τὲ. 8ηο14ἢ-, 8. ὃ 428. απριί-δ ἀπορία: ΟἾτ. 680-ἰπρ οὶ 
(ὁδο ᾿80 538 11Ρ0᾽) - 5. ἀλὲέ- ὁ Βπακο᾽ Αν. αδὲ-ὃ 'ἀταροη,, {1}. απ σὲ 

8ΠΑΚθ, Βοβίάθ ἔῆθ80 ὕΠπηὉγ. πὲποίιε ᾿πἰηρσυϊίο᾽, τὰ οι ΕἸ Κίυ 
Ἑρίίο᾽ (Ὁ 1μαὲ. ἥῆυογε Ὀδδιάθ ,ἴσογε) 18 ρδγδ]]οὶ. 

δ) 1μαἱ. ἔσμι, αν ον υ Ὀθένγ οι Βομϑη 8] σόῦγοἶβ. Αοο. μέρ- πὶ 



438--4344, πάρ. γοῖδγ ϑχρίοβίνθ ἰπ [ξ]. δπά Ο.͵γῖ8}. 828 

- γ᾿. νέφ-α, Ὀοδιάο πέρσμῆέ (πἰησιθηι ἃ ἩΘῪ οΓΙηΔΠ0. ἰο πΐροηι 

Κο σοη-7ωηπα Ὀθβίἀθ σ0η-7μ4) δπαὰ πο. ηἷ (88 481. 5852). [πῃ 

ΚΘ ΤΏΔΠΠΘΙΡ οδ-ηἶυοῦ Ὀδδίἀθ οὔ-πἶαξ ηἠζοίαγο: Οοίῃ. ἀποίυαηπ ἴο 

ΟΝ, τί. ἀποὶῃς. σφ οὐοοῦσϑ ἴῃ ὕπ|0Γ. ἴῃ σ0-608 Κὰ- πὶ Κα2 

ΠΧ Β᾽. 

6) 1μαὐ. Κ Ὀοΐα 11 14}}7 δῃα πιθα 811} ὈοίογΘ 7; ἴθ (16 Ἰαίοῦ 

186 Κ᾽ ραββϑά [1ηἰοὸ ὃ (δ 509). 

ἤογημεδ. οι, σαντα ἴο ψαγηλ -ἰ- Βικν. σμαγηιά-8 ]οσίηρ 

Βα, ξογημ-8, ἰαΐου ζεγημεδ: -ἰ- βΒΚκν, σ᾿ἠγ-πά-8 'σϊοπνίηρ μοαί᾽, τί. 

ἰεγ-, 860 ὃ 428, γογι-8 ἔογα: Οατ. θήρ οἷο.) 800 ὃ 4296. ἡγῖδ: 

τ. χρίω ἹἽ τὰοὼΘδδ᾿ ουθῦ. “γεηιῦ, ᾿γοπασ (δ8 201. 849): 6τ. 

ρεμίζω Ἱ προίρῃ χρόμο-ς 'μΟδθ,) 8 ἰονίηρ, ποὶρμίηρ᾽ ΟΟἰΒ. 

γαη,7αη ἴοΟ ταᾶῖκα ἔυστίουδ ΟΗΟῸ. σγαηι 'ἥδγοθ, δηρτγ -- ΟΒυϊρ. 

γοηνά Ἡπαπᾶάρτ, [Ια ἐπ οα80 οὗ ἐβὸ ὑνψο ᾿ἰαϑύ σπογὰθ {6 88- 

ΠΡέ0 5 οὗ ἰ4Ὁ14]1864. Ὀγὶπι. 1ἰ84]. χ 48, 1ὸ 18 σι, π0 ϑυρρονγί 

ιἰ8149 [1{4]10. 

Ῥγδθμοϑί, ποίγ ὅη-98 Τιάπαν. ποῦν ὴηεθ8 : ΟΥ. νεφροὸ-ς οἷο. 

9 ὃ 428. 
Βοπι. Τμδὶ ᾿η1{14] ἀπ ὰ πιϑάϊαὶ χγἜ ρῬαββϑὰ ἱπίο Κ᾽ θοίογθ γ (ὙΠΘΠη09 

τ164141170}, θὰ: ΟΥ̓ΠΘΡΎΤΙ86 παθ18}}}0 ἱπέο σῷ, Ὀγΐημδ (0 παπᾶ (Π6 Γοϊδίϊοι 
πιν.-8 : γμὸνγξ : πιο ἐμ. 8. (Β 810). 

ΟἹὰ [γ1 8}. 

1. πάρ. ᾳφ, 4, αν πιίμουΐ Δ Ὀ14 186 10. 

8 484, πάρ. 4ᾳφ. ΟΡ. οαγα Ογμγ. σαν τθηᾶ᾽ : 1μαὔ. 
γι-8, Θοἷἧι. λδγϑ ᾿Τογηϊοαίοτ᾽ -ἰ Ιοὲξ, ζαγβ ᾿οογοίοιβ, ᾿δϑοϊνὶουιβ᾽ 

ἐγ-αϊηάξ ἴο Ἰοδα ἱπέο ἐοτηρίαίοη᾽. ΟἾτ. σαπαΐηι Ἵ 9πρ᾽, Ο(Οοτη. 

οπίαΐ ᾿οαμίοτ᾽ : [.Ἃἱ. σαμ οἴ, 806 8 4806, ΟἿἿν. ογῶ Ογιγ. 
αι Οὐγη. ογοῖο ᾿Ὀ]οοά᾽ : αὙ. κρέας οἰ6., 866 ὃ 418. 

δοραίδ (Ῥτοποιποθ ὅφα) ατησβ᾽ : -ἰ- Κ5Κκν. αοζά-8 οἴο., 866 
212, δ18. 

ΟἾν. ομαοῖ ΟΥαγ. σοῦ ποϊκοο᾽ : ΟἿ. κόχχυξ 1,α΄. ομοίζι-8 

ΗΘ. ἀμοΐμδ - Ξ Β5Κν. ζοκὶϊά-8 ᾿'σαοκοο, 1. ἐμὰ ἴο 684]] 

οἰκοο ΟΒυϊρ. ἀμζαυΐσα υοϊκοο, β66 8 5814. 

ΟΟἾν. ὅ8 μαϑ '(δῦογυθ, οὐδ᾽, ΟὙπιγ. μοὐ 'Ἁθογθ᾽, 64]}. ὕὕχοϊίο- 

πηι ἩΙρὨϊονη᾽ : αὙ. αὐξω Ἱ ἱπογθᾶβο᾽, [,ἱ. αμαϊιε-ηι π- 

8.86, ΓΟΙη οτοοτηθηί᾽ -ἰ- 10}, ἀμζδσία-8. ᾿ρ᾿. 60 ὃ 517. 
21} 



824 ἴηάρ. νοΐαγ οχρίοβίνυϑβ ἰῃ Ὁ. [γί ἢ. ἢ 4834 - 436. 

πὰρ. 4ᾳ. ΟΟἾν. σαϊΐγ 64}}, Ογιῃν. σαιοῦ ᾿ο]ατηοτ : ΟἿ. γηρύω 

θίοα., 800 ὃ 420. 

ΟΟἾν. ἐφοῖ ἑεσ 'μοιβο᾽, Ο.Βιοί. δοιν-ἐσ οἰ] πὶ : αΓ. στέγω 
Θἔθ., 800 ὃ 420.ὡ. ΟΟν. ὅσ ᾿υπἰπ͵]υγοά, ὙΠΟΪΘ᾽ : 1.4, αμσοῦ οἷο.) 

806 480. 86 ἃ 622. 

Ιπηᾶρ. 4᾿» -ΞξΞ ργῖίπι. Κοὶίύ. σ. Οὔκ. ἐμεργοπηΐηι Ἵ Ῥυγθυθ: 

[μαἱ. σγααϊΐῖον" οἷο., 8606 ὃ 480. 

ΟΙἿν. σε Ὅοα᾽ : α΄. λέχος οἴο., 8600 ὃ 425. 8660 8 526. 

2. Ἰπᾶρ. φ, 4, αἢ τὶ ἸΑὈἰα] ϑαίϊοη. 

8 436. ἄμ δῃμὰ σῃμ (ἰαἰίζοσ -ῷὸ 4 δπᾶ κἦ), συἱῦ ΕὉ}}] ἄονθ- 

Ἰορθᾶ “4, ΤΥ ὃθ ρΡυΐ ἀονγῃ 88 ρεῖπι.. οὶ, ϑῖίποθο ἔθθῦθ ἰβ πὸ 

ἔγϑδοθ οἵ ἃ αἰ θγθμοθ Ὀθένθθη {Π686 δπὰ [πᾶρ΄. ραϊαίαὶ βουπά -- 

μι: ορ. Θ΄4}}. ὁρο- γὼ. Βυϊ(. ὅθρο- (Ογηηγ. οδοὶ ᾿οαΐ, 8 390 ρ. 298) 

ΟΟἾν. δοὖ 'βογβθ᾽ --Ξ [πᾶρ. ἔεΐμο-. 

Τὴ6 ἰγραίπηθηξ οὗ ἰῇ υϑυίοιβ ἔὈΣΠΒ οὐ 8.10] Δ 10} 88 

780 88 1ἰ{{10 ὉΠΙΪΌΣΠΙ 88. ἴῃ [{4]16. 

8 486. Ῥγίπι. Κα]. με ἈΡΡΘασΒ ἴῃ [τἰ8ἢ 48. 6, ἰβ Βηΐ. 

δα 6141]. 88 9). ΟὔἾν. οοἐμὲν οαγ᾽, ΟΟΒτῖι, Πετουαρία ἃ ἴον 
(Ριο].), Ο.ὔγιανγ. ροίσμαν Οὐτη. ροϑιραν τοί. ρευαν' Ἰουτ᾽, (18]]. 

ροίογ-τ μην 'ὰ ἴουτ- Ὑ Π66]6 ἃ οΠαγίοί᾽ : αἿ. τέσσαρες οἷο...) 866 8 419. 

Ο.Ἶν. οδἰε ΟΟὐγην. ρήμηιρ Οοτῃ. ρῥψηιρ Βγοὶ, ροθιρ ἄνθ᾽, Ο4]]. 

πεμπεέ-δουλα 'πενταφυλλον᾽ (ΤΠ ο860Γ.) ἔγοπι ῥτίπι. Κοὶ:. ἐζμοοίες 

(8 8339), Ιπᾶρ. “ρειθᾳε, 860 8 419. ΟΟἿν. ογμέην Ογγ. ρμγυῇ 
ὍΟΓΩ (ρτί. ΚοΙὶι. Ἐζμνίηι τ): -Ἐ Βκν. ἠνπίτξ ΑἸΌδη. ἀγίηιῖ 

ΤΕ. λἰγηιόϊδ 'ποτπι, ΟἿἿν. οὐ-δὸ ἃ 8οιἰϊπρ τἰρΐ, ρῥυπίβμπηθηΐ᾽ 
Ογιγ. ο0-8} : α΄γ. ἔνισσπ-εε-ν Ἵ 8δια᾽, τί. 86ᾳ-. ΟἿτ, 8686 “αηξοτ- 
{Π|6΄, Ογιγ. ψδθῃ ἱἅγγ, τὶδιογοα᾽, ῥγίῃ. Καὶ, ἔβέβζμο-δ : [μ΄ 

ϑέσου-8, ορῖ. ᾿βἰέ-,ο-8 (88 419. 516). 

ΟΟἾν. οδὲσ (ργοποῦποθ οὄὲσ) Ῥγθ᾽ ἔγ. ρείῃ). ζει. Ἐκμοιοίοε 
(ορΡ. ἀρονθ)ὴ. 866 δὃ8 212, 518. 

ΟΟΙν. αὐπεοοῖ οη-οοἢ; ἴδοο᾽ Ογιαγ. Οοτῃ. Βυοί, 6θη-ρ : τ. 
ἐνεωπή Ὁοπηέθηπαποθ᾽, [,8ὲ. οσμέμ-8 -ἰ- 1118. αἰὸ-8. ΟΟΒαὶρ. οἶο 

(χοι. οἶεβθ) δγο. 866 ὃ 514. 

1) Ιῃ 64}}. ῬγοῦΔὈΙΥ ἀἱαϊθοί 8 }}} αἷβὸ 8ὲ.}}} ἔμ, ἱπ δεσναμα. 



ἢ 436-- 487. Ἱπᾶάρ. γ6]8΄ ϑχρ]οθῖνϑβ ἴῃ Ο.1ν]88. 825 

ζμξ ῬγΟΌΔΌΪΥ Ὀθοδτηθ ἀξ ἴπὰ ῥγία, Κοὶί., ἐπθη ἔαγίμον οἤέ, 

80 ἐμαὶ {πἰθ οοπιδίπαίίοπ [611 ἑοσοίμου σι ρέ δπὰ ζὲ (88 515. 
11. Ιη Ρυΐηῃῃ. Κοῖξ. ἀξ ἴγοπι ζμέ βϑίοοά Ὀθβιθ μη 88 ἴῃ 

[,Δἱ. οοοίμ ἰἰσίμβ Ὀθδίάθ οοφμ ἥπημδ. ΟἿν. ποοῖξ Ογωσ. 

ποοίδ, Οογῃ. πογέδ ᾿πακοά᾽ : Ο οὐ. παφαβ8 οἷο. 860 8 432 ο. Ο.Ἶτ. 
ϑποολέα πον ἔγοιῃ τί. ϑμείαἦ- (ορ. 8 652). ῬοτθδΡ8 αἶϑο ᾿θγῸ 

ΟΟΙν, ἐπιποονέ δο ποοίο᾽, ΟΥὙΠΙγ. ρομ-ποοίδ ᾿αυδγβ ποοίθ᾽, β'πο0 
ἰδ νυ ἰπ 6. νύξ βθοπιβ ἰο ροϊπί ἰο Ἰα ἰα] ἰβοὰ φ (8 421 ο). 

Βθ. Ετοπι ἐπ 6 ἔοτπι ""αφα- (ᾳ6η. νπαφΐ) δου (Ογπισ. ":α}), ἕουπά 
ὁῃ ἐδθ Οράδπι ἰηβογίριϊοπβ (ρΡ. 9), ἰδ οαπποῦ Ὁ0 οοποϊπάοα ὙΠ} οοτίαὶ μὲν 
δὲ ἔμ 88 811} ΧΘΏΘΓΑΙΙΥ ΒΡΟΪΚΘα ἴῃ [τἰβἢ ἴῸΓ ἰπέθγυοοϑαἱθ ὁ δὲ ἐπ|9 ἐϊπὶθ 
686 ἱπδουρίϊοηβ γΟγ6 γί ζθη, [πα (6 βΒγβὲ ρ]δοὸ ἰΐ ἰ8 ἃ αυθβίϊοη ΠΟῪ 

0 ᾿οἰδὶπβ ἀυγαδ᾽ ἴῃ Οἷτν. παὸ ηιασο θοδίἀθ δη-δοἢ “δοὶοδβ᾽ δηὰ δοΐ 'βουβθ᾽ 
6 ἰο Ὁὃ6 τοραγοάράὰ (ορ. 8 514. Α δα ϊϑέδοξοῦυ οχρ δπαίϊουη οὗ (π6 ποι- 
δδρίγαϊίοη οὐ {Ὧ9 ὁ πῃ ἐπὶβ τογὰ, 88 αῖ80 ἰπ [6 ἤογιιβ γηέοο “μ᾽ (Ογιιγ, 
ποῖ : αν. ἀπομύησω Ἵ ὈΪΟῪ ΠΗ ΠΟΒΘ᾽ μυχτηρ ποΒθ᾽, [κὲ. »ίσ- 8. αῦουδ οὗ 
ἐπ ποδϑ᾽ 1 85κγι ηιἶῇοὝάξῥ οἐΒ 1ο0086, ἰοΐϑ ουἱ᾽ 4180 ϑοὰ οὗ θοΑΙΥ Ββοουθίϊοῃβ, 

μι. νμκε ο Β66᾽ 11. »ιαζλίς ἴἴο δἰγὶρ, 1οϑὲ κα] ἀ6᾽}, οαοο '(ὀχογοιιθηί, (ΒΚ. 
ξάκαη.- “οἰοτουδ᾽, Ὠἱ. δζίκὼ ὉΔ00Ἶ, δέοι Ἵ Ἰθανθ᾽, ὑμδὲ ἰ8, δζεϊκιμ-δ (τ. 

λείπω οἴ.) 800 ἃ 427 α), ᾿88, 80 ἴὯΥ 828 1 Κπον, ποί γοὺ Ὀθθῃ ΚΊΎΘη. 

8 431. Ῥυΐη. ΚοΙί. σὰ Ξξξξ ἱπᾶρ΄. 4 ὈΘΟΔΙῚΘ 

α) Ιν. Βυῖ!. ὁ 1π ἐγ. ΟἿν. δέ ὅθ Ογιαγ. ὄψιο ᾿αἰϊνθ᾽ : 1μα1. 
οἷθο-8 Θἰο., 860 ἃ 421, ΟΟἾν, δ Μιὰ. Ογαν. διροῆ, 'οον᾽ : 61. βοῦς 

Θές,, 800 ὃ 428α. Ο.Ἶν. δὸηῃ 'ποπιδη", Οὐ ογη. δομθ ἱβροπβϑ' : 
Οοίν. φίπσ - Αὐπιθῃ. ἀέη Ῥτυβθ. σόηηα (ϊ. 6. σόμα) Ο.Βυ]ρ. ὅθηα 

Οπιδπ᾿: ΟΟἾτ, ρθη. ηπᾶ ἔν, Ῥδημᾶβ : ΟΥ. μνάομαι οἴο., 800 8 428 α. 

ΟΙν. αἱ- δαὶ ον 8. 9]. αἐ-δαϊαέ : ΟΗΕΘ, φιοίαπ ἴο δαᾶαῦθ ἃ 
Υἱοϊοπὶ ραΐπ’ Αρ8. οἰσοία ἴο ἀϊθ᾽ -- 111}. σόϊὲ ἴο [66] ρτοϑαΐ 
Ραϊπ σή δ τμῃ6 ρσοάάθθ8 οἵὗἨ ἀθαίῃ, Ο.Βυ]σ. ζαϊ 'ραῖπ, ρτίϑί᾽ ἔν. 
Ἐσόϊζ (8 16), τὲ. «οἶ-, ΟΟΙν. ὄγοο ὄγδ (ξθῃ. ὄγοοθ) Ογιαγ. δγεμαη, 

ἹΩ}]]-ϑἰοπο᾽ : -- ΒΡ. σγάναη- ἱϑίοπθ οὶ ργθϑϑίηρ ουξ (9 βοπιᾶ- 
7αϊοο, ΟΟἿν. ὀδγᾶσε (σοη. ὀγᾶσαϊ) ᾿πθοῖτ᾽ : αὐ. βοόχθος βρόγχος 
ἸΒγοαῖ, ΜΗῸ6. ἄγασο 'πϑοκ, ρυ]οῦ (γί. 40γ- σα ]ον ἢ). 

δ) ἴν. φ Ὀθέογθ τ. Οὐἷν. σμί ἱγοῖοθ, σπογά᾽ ἔν. ἔσω-ἔμ-δ, ἴο 
ατ. γυ- Ὀοϑίάο βο()-7, 8600 8 428 ο. 

6) Ιν. Βυῖξ. φ τρϑᾶϊα!ν Ὀοίοτο 3. ΟἿἾν. ψαῇ ΟΥγμαγ. οϑῆ 

απ - αν. ἀμνό-ς οἷο, 800 8 428α. Οπ {Π6 ἐγδπβἔοσιηδίϊοῃ οὗ 

5.» ορ. ὃ 528. 



820 πᾶς. νϑῖδῦ ὀχρίοβίνθβ ἴῃ ΟἿ. δηὰ Θογπιδηΐο. 8 488 .--489, 

8 438. ΒΕτομὶ Ῥσΐπι. Καὶ 611. σὰ τξΞὶ ἱπᾶρ΄. αὐ ὙΘ ΙΩΔΥ ἃ Ῥυίου 

ἈΒΒΌΙΩ6 (μα ἰξ τγὰϑ ἰγοαίθα |κ σὺ Ξε [πᾶρ΄. (. 

α) Ἰπ|Π|4}}γ. Υοτγὰβ σι ὃ- τὸ βκηονχῃ ἰοὸ 8. ΟΪΓ. 

᾿ σοπέηι Ἱ πουπᾶ, ΚΙΠ᾿ ρον. 8. 86. σοσινέη 18. ΓΘ ΚΑ Ό]6, βίμο 
ἐμἷὶ8 τγογὰ βθθπὶβ ἐο Ὀοίοηρ ἰο ατ. φόνο-ς τί. αἦόη- (8 429 α... 

ὃ) Μοάϊαγ. ὙΜΠΠῸ ὃ δὔνοῦ ἃ π8881] ΟΟἦν. ἐπι ἑημη (ρ6ι. 

ἐημ6) υϊίοτ᾽, ΟὙΤγ. ψηιθησψη, βίοα Ἦῤηδ6- ΞΞ Ἰιαῦ. μρπσμοη, 
ΟΗᾺ. αρμοΐο, 800 ὃ 421. Βοοίάθ ἔμοβο Μιᾷ ἵν. ὁ8οτμρεφ 66" : [μ4{. 
ασησιι-8 οἴο., 806 ὃ 488α. ΟὟ. αἷδο ΜΙἋ.ῖν. ἑησα Ο.γμανγ. ὀσιίη 

Δ]}" : [,αὲ. μη σιτ8. οἷο. ψι πάρ. ὦ (88 429 ο. 858). Οπ ναὶ 
{18 ἀἰθγθμοο οὗ ἰἐγοαϊπιθηΐ ἀθροπᾶβ, 1 οδῃποί Β88Υ. 

ΟΟΙν. οηὶσία δ ἄτορβ᾽ : αἿ. νέφα οἔο., 800 ὃ 428. ΟΟἿν. ἰαϊ σὴν 
ΜΙιά Ογηῖν, δὶ ᾿ταϊποτ᾽ : ΟἿ. ἐλαφρό-ς ἐλαχύ-ς οἷο., 806 8 429α. ὁ 

ΟἰΘΥΙΏ8Ώ10. 

1, πάρ. φ, 4) αὖ πιϊμουΐ ἸΔὈἰ4} 186 101. 

8 489. πάρ. 4. οὐδ. ὠθ-ϑζαῦα- οδυξίουθ, Βοῦυοῦ, ΟΗΕ, 
ϑοοιιοῦη ᾿ἴο Ἰοοῖκ᾽, Ο.106]. δίψῃ ποῖ ρ αν : αΥ. θυο-σχόο-ς ᾿ΒϑοΙ βοίῃν, 
Ὀτγίοϑ κοέω 1 πιαιϊκ᾽, [,8ὲ. οασοῦ -1- β!κν. Καοί- 'ϑοο ἄς-κιραίξ 

“᾿Ἰοίθπαϑ᾽, 

οί. λάϊϊ “θα! ἐμ γ, π ΒΟ]θϑοιηθ᾽, ΟΗΌῸ. λοὶΐ “μθδ! γ, Ὑ 800, 
τοβουθα᾽, Αρ8. δῶϊ Ο.106]. μοὶ ἡ. ἱροοά ἔογίυσμθ, ἔδυουγϑῦ]θ 
ἰοἰκοπ᾽ : ΟΡ, οδὲ ΟΟγιαν. οοὐΐ 'δαροναπι -- Ῥτυβ8. κα ῥ-ἀεέϊϑκοα-η 
800. ᾿64}8᾿ ΟΟΒυΐς. οὔϊῥέ ϑουπά, τ Π0]0΄, Οοίμ. λμάϊάι-8 'τλδαποτ᾽, 

ΟΗΟ. δλοίέ Αμ8. μᾶἀ ᾿δέαίθ, οοπάϊεομ, ρθουν γ᾽ -ἰ- Β,κν. ἀδί-ᾧ 
Ἰαμηΐποῦβ ῬΠΘποσηθμοη, ρῥίἰοίαγο, ἔοσ, ΟΗῸΟ, δοιθσαη Ο.]οεϊ. 

ἦρσσυα ἴο πον : [.ἱ. ο-ἀ -ἰ- 118. κάμε7ζε. ΟΙΒυὶρ. ἀμι)ᾳ Ἱ 

βίυικο, ἔογρθ. οι, ζέα Ἱ βἔθα!" : ΟἿ. κλοπεύς Ἑμϊοῦ᾽, 1,8. οἱορδ 

- Ῥσιββ. ανολίερίβ ᾿αἰἀἀοπ᾽ Ο.Βυ]ρ. ρο-ἰορὰ 'ἱὰ οογουῖπρ᾽, Οοἰδ. 

οοἷμα Ἵ Βρϊ : [,αἱ. οἷποῦ -ἰ- ΤῊ. οὗδὰ Ῥοτθν, δβέγθησίμ αρ- 

οοἰκιὰ Ἵ ὀοταρθ]", τί. μδὲρ-. 

αοίμ. λαϊδεασσα ἧστο οὗ (89 ποοῖι᾽, ΟΗΟ. απφωΐ 'δηρίθ᾽ : 
αν. ἀγκών οἷο., 866 8 425. 

ΟΗΟ. εοὐὐσαπὲ ᾿παττὶοτ᾽, Ο.106], οἵσ ᾿θαίε19᾽ σοὶσ ᾿δἰγοηρία,, 
ἔτ, [80 ϑά1η9 τί, μοὶᾳ-) ὙΠθπο6 Οοίμ. φοίδα 8. αῦουθ. Θοίβ. 



αὶ 439--441. Ἱπᾶὰρ. γυϑὶᾶῦ ϑυρὶοεῖνθβ ἱπ αθγπδηΐο. 821 

ἡμφ8 ΟΙ. λιισὶ ΟΟ660]. μον Ἰαϊπά, Ὠραγέ, οουγαρθ : -ἰ- ΚΒ ΚΡ. 

ἐμος 'ἀγάοαγ, οαγ0, ὑγοῦ θ᾽, Αὐπηθη. ϑμ9 (σθῃ. 890}) 'στίοῦ᾽, 

1πᾶρ. 4. οί. ζαϊά8 ΟΗῸ. ζαΐέ Ο.166]. ζαϊαν ᾿'οο]4᾽ : 1μ8{, 
φοῖς οἰο., 866 8 480. αοίῃ. άνζαρ ἴο δα, δυρπιϑαῦ, ΟΗΟΘ. 

αμλὴση ομδῆῦη Ο.1660]. αμζα ἴο ἱπογθαβθ᾽ : [ὲ. αμσοῦ οἷο., 866 

ξ 480. 

πάρ. αὐ. Θοί!. ἡγα-σίἀαη ἴο τοαυϊξο, ΟΗΟ. σοϊέαμ “ἴο 
ΓΟΡΑΥ͂, οοΙῃροπηβαίθ᾽ : -[- ΟΙΒυὶρ. ἐἰδάᾳ Ἱ ῬᾺΥ 88 ἃ ἔπο᾽. Οἱ. 
φασφαα ΟΗΚῸ. Οϑ. φσαηφαπ Ο.106]ὲ. σαῆηφα [ο μοὶ : -[- ΒΚτ, 
αοσλᾶ- ᾿μ661]-Ὀοπο᾽, 11}, ξομσίὰ Ἵ βἰτι θ᾽, τί. δια». 

Θοί. ἀα98 ΟΗΟ. ἰαψ Ο.ἴ09]. ἀαον 'δαγ᾽: -Ἐ 8ῖκν. κ»ἱ-αἀαρσἠά-8 
οὶ βθαβϑου,, ΑἸθδη. αἱοῖς (ἀϊθ-) Ἱ Ὀυγη, Γ᾿, ἀασὰ ᾿μαγγοδὲ 
ἔπιο᾽, Ῥτυβ8. ἀασα-σαψα 8 ̓δυτατηου- σΒοαῦ ΟΙΒυΪρ. ἔοφᾳ Ἱ Ὀυγπ' 
(8 819 τσϑη}), τί. ἀμποᾳῆ-. ἀοίῃ. 8ἰοίσαπ ΟΗΌῸ,. 58ἐξσαπ Ο.106]. 

ϑέῖσα ἴο οἸἰπθ᾽ : α΄, στείχω οἷο6., 880 ὃ 422. Οοί!. ῥγαφ)α Ἱ 

τ᾽ ΟΗΟ. ἀγέφἑἑ βογυδηθ (ταμπηθῦ) : ΟὟ. τρέχω ἹἽ ταμπ᾽ ἔαΐ. θρέξο- 
μαι -ἰ- Αγηθῃ. ἀμγφη (ρθη. ἀγα) ἃ γροίίογ Β Ὑ166] (ορΡ. Θ΄. 

τροχῦ-ς), Τί. ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἐλγοᾳἢ» (8. 558). 

2. πάρ. , 4, α΄ Μ᾿ ἸΔ 14] 18δἐοη. 

8 440. Ριθ-ἀθγιηδηῖο φ, 4, αἶ Ὀθόδπηθ ἑμβγουρἢ Π0 βουηά- 

ΕΠ Πρ 'π ῥτΐα. θοῦ. χῷ (Χμ), ἔμ, Χμ. Το 18.014] 186 0 ΤΑΥ͂ 

ῦὺθ ρυΐ ἄονγῃ 88 ἃ [Ὁ}} ςς, βῖποθ. πὸ ἔγζᾶθθ οὗ ἃ αἰ οΓΘη06 
οχἰϑίβ Ὀθϑίάθ ἔθ ΘΟμιἸ παίϊοη ραϊαία] βουπᾶ -- ῳ- ΟὟ. 6. Κ΄. 

ἢ (06 οὔθ παπᾶ Οοίϊ. ἰοέδοα Ἷ Ἰοπά᾽ --Ξ- αἵ. λείπω τί. ἰ6ῖᾳ-, αοίἢ. 
να ΟΗΟ. τοασ μα --- 1,αἰ. φμο-ἃ 8ὲ, ἴ40- ἀπὰ οἱ ἐδ9 οἴου 
"αηὦ Οαοέῃ. αὐσυα- 'πογδθ᾽ (ἰὰ αὐδυα-ἑμπαϊ ᾿βάτος)) τὶ βκγ. ἀξυα- 

πάρ. "εἶμο-, Οοίι. λοοίδ ΟΗΘ. ιοἴζ ᾿νε ἔγ. τὸ, ζμοϊά- 
8. 3917); {αγέμοῦ ργί. αθγῃ. ᾿βη ) δὲ δ ϑηθονθ Ξῷ πάρ, 
δηόίῃᾳθσίξ οὐ "δηϊζαλόξί παῖ (86 βᾶτηθ ἀτορρίπρ οὗ ἐπ6 Ζ 88 ἴῃ 

"πα(χ)πρῖ (Οοίῃ. πιαοῦ σὶρ], ἔθμι. ἰο αἰ. γιατ 8 ̓Ῥογ᾽ (8606 
ξ, 448, 444 ὁ). 

8 441. τίη. ΟΟΥΠπΙ. χη, ΧΖῊ -ξ- ἱπᾶρ΄. φ. 

Ιπίοσγοσ. ργομοῦπ Οὐοίῃ. ποῦ. τη. ἦνα-8 ἔθη. δῦ ἢ. ἦνα, 

ἢ, τ. ἢ. λυῖ-8, ΟΗΘ. ποιὰ. πὶ. ον 100 Υ π. ἴμβοαχ ἰραζ, Ο.106]. 



828 Ιπάκᾳ. γϑῖδῦ θχρὶοβίυθα ἴῃ ἀθυπδηΐο. β 441-- 443. 

ΠΟΙ. ἢ. ἦραΐ ρθη. τῇ. ἢ. λνυ688 : ΟΥ. πο- τὸς Θἴθ..) 860 ὃ 419. 

Αγ8. λιοσϑία ΟΗΟ. λμοδίο (ἔν. ᾿λιριιοδίο0) “οουρ ": -[- 51κν. ζἄ8-ατἰξ 

Ὧθ οουρθθ, ἢ. ζόβεις Ἱ οουρῃ, Οοίμ, ἰοίλοαρ (ργϑί. ἰάϊμοὶ 
ΟΗΟΘ. ᾿ξβαη (ρτοί. ἰδ) ο Ἰοπά᾽ : αν. λείπω οἔα. 8606 ὃ 4216. 

οί. βαέλυαη ΟΗΟ. ϑ8εἤαη 'ἴο 8βθθ᾽ : θσ. ἕπομαι 66.) 8668 8. 419. 

Θοίι. αἦνρα ΟΗΘ. αἦα ᾿παίοτ᾽ : [.84ὲ, ἀφμα. οι, δείδοῦ [, 
ἙΒυηάοτ᾽ ἔγοτῃ ρῥχΐπι, αογπι. ῥερχμδη (8 61, 1. 8.214): -ἰ ΟΟΑΒυϊε. 
ἑᾳόα ἔν. "ἰοηκ-ἰά Βυπάθργ-βμονσοσ. ἀοὐμ. αγῆναφηα ᾿ἀατῦ : [μΔἱ. 

αγημί-ἰοη 8, 860 ὃ 481. 

Θοίμ. 8η8 Οϑ. ϑέμη Ο.1606]. 97)ὅπ ἃ βϑοίηρ, ἴδοθ᾽, ῥγίῃι. 
αοτ. ἔβ0(χ),-"6-8, ἰο αοίμ. βϑαέδναη. ΟΥΟΥ Θχδηρ]68 οὗἁ ἐδ 

παίυτο ὃ 4446. 

Οπ {Π0 οᾶ808, ἱπ ΜΟΙ Κ᾽ ΟΥ ὃ ἌΡΡΘΑΓ [ὉΓ χε, Ζιρ δπὰ ἴῃ 

ΒΊΟΝ ἢ9 [88 ἀἰβαρρϑαγθα δέου χ, Ζ, 866 ὃ 444. 

8 442. Ῥγΐμ. αἴθ γ. δ Ξξξ [πᾶρ. ᾳ. αἴξ. φίμϑ (βέ. φίυα-) 
ΟΗῈΟ. φιθς Ο.1ς6]. κοῖδν ἰα!ῖνθ᾽ : ὅτ. βίο-ς οἴ6., 806 8 421. Θοίξ. 
φίριαη (ρτοῦ. φαη) ἴο οοπθ,, ΟΗΟ. φμόηιαη (ργϑί. φμαμε) Ο 106]. 
ρτϑί. ἄναηι : ϑΚν. σάπι-α-ἶλ οίο., 8600 ὃ 421. ὟΟοἰδ. φίμ ΟΗΌ. 
γμόπα 'πιῖθ Ο.1060]. ρθη. ρὶ. ἀνοηπᾶ (οοποδγηΐηρ (ἢ ποπὶ. 8. 
κοῆα 800 ὃ 4446) : ΟΟν. δόπ -ἰ- Ασπαθι. ἀέμ ΟΟΒυΐρ. ἔομα, 800 

8 487α. Οοίϊι. αϑἰϊ-σιαΐγηιμι-8 ἱμύλος ὀνιχός, [τα }}1-βίοπο᾽, ΟΥ̓. 

οἰιοέγηα 'τα}}]-ϑίοπο, τὰ}}}, Ο.166]. ἔθονης ὙΔΙ]ὌὋ : -ἰ- 10. σὲγηοδ }]. 

Δ111-δίομθϑ, τη1}} ΟΟΒυ]ρ. ὄγἕηψ πα}, Ομ. γἰψίβ (8ὲ. γι ψίσ.α-) 

ἀΑΓκποϑθ᾽ : αὐ. ἔρεβος Θἴο., 800 8 421. Οοἴϊι. παφαβ8 ᾿ἱπακοά : 
μα. πἴάμε8 οἴο., 8.00 ὃ 4820. Οοὐ!ι. δίσφαπ ΟΗΕΟ, δ8ἑποδαν 

Ο.166]. δολία ἴἴο βἰπκ᾽ : Θυ. εἴβω Ἱ Ἰοὺ 411 ἰπ ἄτορϑ, ροὺγ ἀονπὶ 
(ἔον ᾿εΐβω, ορ. ὃ 564), τῇ. 8614-, ἃ ΒΘΟΟΠΟΆΓΥ ἔογτῃ οὗ 8εὲφ- (ϑκι. 

βδῃοάξῥ Ῥουτβ ἔοτί μ᾽, ΟΗΟ. δήλμαη ἴο ΑἸ] 66}; μθ ργϑί. οὐ. δαφᾷ 

ΟΗΟ. 8αποΐ Ο.106]. δοζᾷς ἄγοβο ἐβγουρῇ ραβϑίηρ ἰπίο ἔθ ἈΠΑΙΟΡΥ 

οὗ δίπάαῃ : δαπά (τὶ. δῆφθμαε) οἷο. (ορ. 8 61 τϑιι. 1). 

Οπ » ἔον ἀμ δπὰ {μ6 οδβϑθθ ἰῃ ὙΔΒΙΟΝ 4. μα ἀϊδαρροαγοὰ 

αἴξζον ἔ, 800 ὃ 444. 

8 448. Ρτίΐπι. Θοσπι. Ζ -ΞΞ [πάρ. αὐ. Οοί!. ναγημἼαη ἴο 

Μαγπ, ΟΗΟ. τραγηι Ο,106]. φαγἨ δυο : [(αἱ. 2ογημι-8 οἴδη 

866 ὃ 423, Θοίμ. 8μάϊοβϑ ΟΗΟΘ. 8ηδο (ρθῃ. δηδι068) Ο.166]. 5ΗῪ 



ἢ 443-- 444, Ἱπὰρ. νυϑὶᾶῦ θχρ)οδίνοβ ἱπ Θθυπιδηΐο. 929 

(γε. δπῶναν) ϑηον᾽, ρτγίμι. αθγη. "βηαϊ()μγα-ς, ΟΗΟ, δηξιοίΐ 
Αρβ. 8ηξιοοᾶ δ ϑῆονθ, ἱπῆη, ΜΗΟῸΘ. ϑδηζιρθθη ἴο βπον᾽, ρϑ.ί. 

Ο 166]. 8δρέσοηη ογοσθα τι βπον) : αὟ. νέφτα οἰο6.,), 866 ὃ 428. 
οὐ. ἀποίυαη ἴο Ὀον᾽ : [.μαἱ, οὔ-πτοοῦ, τοοὶ ζηποὶαΐν-, 800 ὃ 488 ὃ. 

ΟΗΟ6. πέογο τὰ. Ο.106]. ἡγγα ἡ. 'κιἀπογ᾽, ρτγῖμι. αϑγμι. Ἐπο(χ)-γδη: 

ΟΥ. γεφρό-ς οἷο. 866 88 498. 488 ο. 

Οπ ῥγῖπι. αθγη. Ζ ἔσ. χῷ 800 8 444. 

8 444, Το ΓΟ] οί οἰ δηροβ, ἩΔΙοἢ Θοποοσηθα ἐμ6 80 ]16-- 

᾿ἰδρὰ βουπᾶβ, 88 ϑ00}}, ἰοὺκ ρἷδοθ ἰπ {π0 ρουϊοὰ οὗ {6 ῥυῖπι. 
αοστα. ΘΟΙΩΙΙΠΠΙΕΥ͂. 

α) ρ-βδουμῃᾶβ 707 {πΠ6 ζἀφ-βοιῃ 8. 

ἢ ἴου χ Ξξξε [πᾶρ. ᾳφ(.. ἤωμεϊζα-Ζ ποῖ, αοίμ. ομἱ8 ΟΗΆΘ. 

ισοῖ Ο.166]. εἰν : αν. λύχκο-ς (8 4216) -ἰ Ββκν. υὐζα-8, Ἰπᾶρ-. 

τηίηο-8. ποῖ. οι, βάσῦν ΟΗΟ. βὸγὺ Αγρβ. ξγψᾶονυ-ὀ Ο.1οθ]. 
γον ουτ᾽ : αν. τέσσαρ-ες, πάρ. Ἐφοίμμ67-γ) 800 ὃ 4190.Ὀ ἥ"βηνῇ 

ἄνο᾽, αοίῃ. ἐμῇ ΟΗΘΟ. ἠρῇ βηΓ Αρ8. ΚΙ ΟΟἿ66]. βηια : τ. 
πέντε, Ἰπᾶρ. ρείθηθ, 8806 ὃ 419. 1,688 οογίδίπ 18 ΟΗΟ. ἴογλα 

Ῥίπο᾽ νϑγο͵ν-οἱνδ ΤιΔηρο-Βατά. ψογοθδνα ᾿δϑβου θ᾽ : 8. φιθγ ον 8 

φμΘΥημδι-8, 8600 ὃ 481] το. 1. 

Ὁ [Ὁ τιον -όῪς ἱπᾶρ. φευ ΒΥ (δθ εἷ4ο οὗ ἔμώϊα-Σ βιοοα ἃ ἴδπ. 

Ἡδὲ ΘΠ 6 - πο] ἢ, ὉΥ 8 ὅ80 ἔν. πάρ. ἔμζφί (Β!κν. υγχῦ), Πθποθ 
ΟΗ6. ωμἷρα ΜΉΘ. «εοὔϊρε, ορ. 8 ὅ82. Βοϑίάο {818 Ο.166]. ψίσν 

8|6- 0], {Π6 ἡ οὗἩ ὙΒΙΟΝ ἀγοθ9 τ ρΌΪΑΥΪΥ 'π ἐπ 6 ο8868 ὙΠ βαϊῆχ- 

ἔογιῃ -ἰῦ-, 6. δ. 5θ0η. Ἠρχι-όδ; 9 ὰ8 ἤθγο ἔοτοθα ουἱ. 

Ρ ἴον ἀπε τ Ξ Ἰπᾶρ. 4. Οοίι. ναΐγραη ΟΗΟ. τρογζαη Ο.1060]. 

ρέγρα ἴο ἰῃτον᾽: -ἰ- ΒΚκτ. υγμάκιεϊ ἝΒτονβ ἐο ἔθ στουπᾶ᾽ ρογῆ. 

ρανάγ)ζα, ΟΙΒυϊγ. ογὔἕσᾳ Ἱ (τον, ΟΗΌΟ. ϑ5ιροίξα ἴο βοὲ ἴῃ 

ΓΟ υἱπρ πιο, ΒΡ, πιθαπᾶάοτ Αρϑ. ϑιᾶραη ἴο δπίπρ᾽: -Ἐ 

[1|}. δραϊκοίὰ Ἵ Ὀθοοτηθ αἰ ΖΖγ᾽ ρτοί, βυαϊσαῦ, βυαΐ σι -8 ̓αἸΖζὶ 688᾽ 
βραϊσίγμέγε, Ἵ δέασρονυ ὙΠ αἰ ΖΖίπθ88᾽. 

ΤῊΪΒ ἐγδηβι 0} 0 ρ9-801} 18 866 π|8 0 ἤᾶῦθ Ὀ66η Οὐοδδι ομθα 

ὉΥ Δ 44 ἴῃ ἐῃ6 ῥγθοθαϊΐπρ' οὐ Ὁ] ηρ 80}140]16 (ἀἰ881 1} 101). 

Βοπι. 1. 80 [ὩΣ 88 1 οδῇ 860, (Π6 ΟἿΪΥ αἰ ΠΟΘΟΪΥ 1168 τι ἥρεῦ, Ιἐ 
18. ῬΟΒ610]9 ἐμαὶ ἐπ ΟΥ̓. ἴοτπι τῶϑβ χμοοῖξμο 88 ἴῃ 116]. δὰ Κοϊὶ. (88 386. 

3839). Ηθποο ἔζμοόνερε ἰκὸ "δμεῖρ- ἔν. ἐϑμεῖὶκμ-) ἕαγίμονς ἤρεπιρε ἐπγουρη 
ΒΘ δα δ .0η οὗὨ [Π6 1π|}184] βουπὰ ἐο ἐπθ τηράϊαὶ 2 οὐ ἐο ἐμθ ἰπἰε8] βουπὰ οἴ 

πὸ πογὰ ἴοῦ ἴουτ ἢ Οε ἀϊὰ πὰρ. δρερᾳε Ὀθοοπιθ ἔρόνερα ἴῃ Θθγηι. ἀϊγϑοῖ- 



8380 Ιηὰρ. γϑῖαν ὀχριοδίνοβ ἱπ αογμηδηΐο. 8 44. 

Ιγ ὈΥ δββί πὶ] διοα ἢ Ομ 8680 »-Βουπὰβ ἴον 4-Ββουπάδβ, 806 ΠΟῪ 4180 ΚΙαρο ἕη 

Ῥδ0]- Βγδαπο᾽β Βοὶΐν. ΧΙ 560 Ε΄, 

δ) μο88 οὗ ἐδμ9 Ἰδυϊα ] ἰϑαίίοπ Ὀθέοτο μ᾿ (ορ. 8 180). 

ίρ Ξξ Ιπᾶρ. φ (8 ὅ80). 1. ρ]. ῥγοὶ, "ϑδχίμωρι 'βδαν (6οἐ. 
βαΐξυαη), “ἰἰχ(ρμηιὶ οι (οί. οί δυαη) οία. : Α 58. ϑίδχοη Ο. ΕΤίϑ. 

ϑᾶσοη. Αοἴμ. β8ξῆσμηι ΟΥ̓. οἄδωπ Αρ8. 8ἄιοοη (Ὀθ81 49 809520η) 

ΥΘΙΓΘ ΠΟῪ ζογπηδέϊοπβ.. 

κίῳ -Ξῷξ ἱπᾶρ. ᾳ. Ῥαγί. ἔἘχφρμηιαπα- Ὁοθ ΟΗῸΟ. ζοηιαη 

Αρβ. σμρηθ Ο. 106]. ζονιθηη; ΟΗΌ. φμονίαπ Οοίμ. φιηιαρδ ἜΘΓΟ 

ΠΘΥ͂Γ ἔογιηδίίΐομβ. ἤζῴρωγμες θανγ᾽ οί, ζαώγινϑ: αὐ. βαρύ-ς 

ϑΚν, σωγώςδ, 800 8 428... "κίμ)μμμδ 'νιθ Ο.166]. ζοπα : Βοοί. 

βανᾶ, 866 ὃ 428. ᾿ϑιροϊκ(μλμηιὶ πο ϑαηῖκ᾽ ΟΗΟ. ποίην; Οοίμ. 
ϑ 1. ΜΆΒ ἃ ΠΟῪ ἔΟΓΙΙΔΙΪΟΙ. 

Ζ() Ξε πάρ. αὐ. Ἰχιρύηριίδ θα θ᾽ ΟἿ αθϑτπι. φηᾶρα 
Ο.106]. σηῦ τ 8|κσ. λαϊ)7ᾶ- 'ὰ ΚΠ Ηρ’ ΠΤ}. σίποσίὰ “δἰτι ἔθ᾽ (ΟΡ. 

8 249); ἰο ἔπθ86 ΟἿ. φα-τό-ς φόν-ο-ς οίο.,) τί. αἰ6η-, 800 ἃ 429α. 

8 488 τοπι. ἤχηίχ(θμη ἵπϑ Ὀονγοά᾽ : ΟΗΟ. πίσμμ Αρϑβ. ᾿μίζον 

Ο.106]. ἀπέσμηι Οοἰμ. ἀπέσιν ᾺΒ. ἃ ὨΘῪ ΟΓΠΙΔ θη. 

6) χε’ ὈΘΟΔΠ16 ῃν 8 οἴδηρθ, ὙΠΟ Ὀ616]] ΘΟΥΘΥῪ σῷ ὑπδὲ 8{}}} 

ΤΟΙ] πΠΘα ΟΥ̓́ΔΡ αἴδου ἔπ δοίϊοῃ οὗ ἐδ βοιηα- 47, παιηθᾶ πάν ὃ. 

(χὴν ξξεξ ἱπᾶρ. ῳφ "βο(χγε-πί-8 ἴδαοϑο αοίμ. 8έμημ8 οἷο. 8660 

441, ᾿ξί(χ)μ-ὅ ἔ. ᾿ατταησϑιηϑηί, Οοίμ. ἐδρα, ἰο ΟΗΌῸ. γσί-χολῦπ 

Ἴο ἄγγϑῆρθ, τορυ]αίθ᾽, αν. δεῖπνο-ν ἸΏ64], τη648]-ἐἰπηθ᾽ (ἔν. ἔδεπνιονν, 
8. 689), τὐἱ. ἀ6ᾳ-. ᾿α(,)-1ό ὙΛΑΥΒΏΥ οουπίτγ, ἰδ]απαᾶ᾽ (44]. ἱογπιδίϊοη, 

ῬΙΟΡΘΙ͂Υ Ἐμ6 ταίοσγ᾽, ἰο αοἰμ. αὔδα ΟΗΘ. αλα 'ἱναίοτν᾽, 8 441); 

ΟΗῈ. ασμρα οἰοα Ο.1606]. ἐν Ρ]. οὐ 7αγ. Ῥανί. “ι(χ)ω-απά-5 [οι 

(δῖκν. γεν οτᾶπά-8, ἴο αοίῃ. ἰσίλοαη) ΟΗΟ. -ἰβσαη, Ορέδίϊνο βέθι 

"ϑδ(χ)ρξ- (ἰο Θοὗμ. βαέδυαπ ᾿ἴο 800) Οϑ. σί-ϑαιοὶ Ρ]. -ϑ8αιρῖη. 

(Ζ)» Ξξξε ἱπᾶρ. αἡ. Ἐ(ζ)μαγ-πια- ᾿σαύτὴ δηὰ οὐμοὺ ΘΧ μΙΡ 108 

800 ὃ 448. 

Βομ. 2. ΤΠΘΥΘίοσο ἰοναγὰβ ἐἢ6 ο1080 οὗ πο ρῥσγίπι. σαι. ρογὶοα 
ἴμοτο βίοοὰ εἱὰθ ὈΥ βἰάθ: ρτοβ. Ἡϊχμό (αι. ἰεέβοα) : ρῥγϑέ. ἰπάϊο. ρ]. "᾿"- 

σμηιὶ τοί. ορί. ὅἐμῖ- ραᾶγὶ. ἡπμαηα-; ὅχηῖμ (αοίθ. ἀηπεῖσα) : δχηίζμον : 
Φ)χηΐμι- Ἐχπίψαπα-. ΤῊ6 ρατγϑάϊρηιβ οὗ [μ8 βοραγαίθ ἀθσιηδηΐο ἀΐα]ϑοὶβ ΤῸ 

θτουρμξ δϑοιυΐξ ὈΥ τιδηϊο]ὰ Ἰουο]]ησθ. ΤῊΘ ῥεΐμι. ὅθε. ῥῃοποίδο ροδίου 

8 ΠΟΎΒΘΙΘ ῬΟΤΘΙΥ τοἰαἰηθά. 



444-446. Τηὰρ. γϑ]ὰῦ οχρ᾽οδίνϑθθ ἰὴ Οἴϑσηι. 

Β.θη. 8. [1 αοἰμ. αμσὸ ΟΗΟ. ομσα ΟΪς 
στ. ὄπ-ὠπ-α. Ἰάιῃ. ακὸ-8 οἷο., ἐ 0 ἴογμι τῦδὲ 

δέθπι-ϑηρο ἐαχίμ)-μη- (πὰρ. "ο4-Ὁ-) δηὰ "αί; 
ἔαμ- ὈΘΟΒΠΙΘ δηιδὶ σαμηαθὰ ἐο αμ4- ἰπ ῥγὶπι. 8 

αΑ) χρῷ Ὀθοδπιθ σὴ αὔξοι ἃ πϑ88ϊ], 

(88 ὅ80. ὅ88). Ηθποθ ρῥεῖπι. ὅϑγ. Ῥϑθϑσα 
Τηδ γσοῦῦ ΠΟΎΘΥΘΡ [688 ποὲ Ὀθθῃ ΘΕΥ͂Π 

ΟΧΡΙαἰπθα, (Π6 τοοῦ γγὰϑ Ῥγο Δ ΌΪΥ δοϑαἦ» 

6) χμὲ Ὀδοδπ!Θ χί. ᾿δόχίἑ- ᾿ἱρμῃί, ἢ 

ΟΗΟΘ. οἱδέ ΟΝ. σοῦ. "Ἰἰοροχία- ἘΠ χίο 

σοί. ἐοὶδέα ΟΗΘ. πὲ Ο.166]. ἐδέΐγ, ἐς 

οἰθ.,) 8. ὃ 429 α. (.; χὲ 8 ΘΓ ΞΞ- [πᾶρ΄. 

5, ὃ ὅ52. Πηιζία- Ξτξ Ἰπᾶρ. "ροϑᾳίο- 8 
ἰγαθθ οὗὨ {9 ᾿ΔὉ18]18α 0} ΟΠ06 ργϑϑθῃΐ, 86 

ΤῊθ ΡῬδοποίϊο ροβιομ, Ὑ1Ὸἢ γγ͵88 Ἐ 

ἔμο89 ῥσῖπι). αθγη). οἤδηρθθ, 88 05 ἐδε 

ἴγτοπὶ ὩΘῊῪ ΒΕ {ΠΠηρ8 ἰῃ Οοἐἢ.. 

Βοπι. 4. ΤΠθ ἴἔογπι »{- ᾿πθαυθ᾽ ἔν. "τ 
[δὲ 0 ὅσ ἱπ Ἰάΐμο ἍὯθ Ἰοης᾽ (οἰδοαη.}) δαδὺ ὯΘ 
δϑουΐ ὉΥ ᾿ουθ]]ἕΐηκ. 

Τη1|4] λτο- Ὀθοδηθ 10- ἰὰ ΟΗΟ. (μ 

κιο, ἧι σι Ἰοϑὲ ἐπ6 τὸ ὈΥ 8 180 (8,0 

δίησίἑ δῖ ρ8᾽). 

ὃ. ΤΎο ἰαησμασεςσγομρ ιοἰΐδοιω 

Αὐ γδη. 

446. Ἰπᾶρ, 9, 4, αἰ οτο Βτϑί οἱ 

πὰ ὑγΐα, Ατγαη. ΤΉΘη ὈΘίοσΘ οὐ αἶμα] ὁ 

ἴοτθ ΑὟὐ. ὁὶ ΞξξἙ [πᾶρ. 9, (Π6Υ Ὀθοᾶπιθ ἐδ 

7, 78; αἴνον 86 σοπιρΙοίϊοη οὗ ἐδθ μὰ, 

ἴηΐο α, ἃ (88. 62. 70). ΑἸ] ἔαγίμο  βουπι 

[ΠΟΙ ΔρΡρθδσζᾶποθ ἴῃ σοραγὰ ἰο ἐμ ρἶδοθ 

ἰο ἐδο ἱπαϊνί ἀυ.4] ἀθυθὶορπιθηΐ οὗ (6 ΑἹ 

8 446. Ῥγΐπι. Ατσ. ἤ, ὁ Ξξξό  [πάᾶρ. ψ. 

ἀποδδηροα ἴῃ β'δηβιυιί. [ἢ Ιταπίδῃ ἢ Ὀς 



8382 Ἱπᾶρ΄. γϑῖδὺ Θχρ οδῖνθβ 'π Ατγδῃ. 8 446-- 43. 

ἔοτθ δοηϑοῃδηΐβ, δῃὰ σ Ὀοοδηθ 8ῃ δ-ϑουπᾶ (ἀν. ὁ Ο.Ροι5. ὃ) 
Ὀοίογθ ὁ. 

8 447]. Ῥγτίπι. Ατ΄ ἀ. 8. ζά-8 'πδβοΡ᾽ Αν. ζαϑεοὶ δ “χἜοθΥον, 

Θϑο ΟΟΡοτβ. ζαξ-οὶν ᾿σμοθυοτ : {1{ΠΦ ζὰ-8. οἰο., 800 ἃ 419, 
ΞΚν, ζαΐξα-8. '(χῚ Δ, Αν. ζαδα- τὰ. ᾿ϑῃουϊάοτ᾽ : -ἰ- [,μ8ὲ. οοχα 

θίο., [πᾶρ. "φοῖϑο- "γοΐϑᾶ-, 805 8 480. ΞΚΞ|κτ. ἀγ-ἰά- (84-ϑλγία- 
Ῥτγθραγϑά) Αὖν. ζογ"ἰα- ΟΟΡοτβ. ζαγ-ία- “ηδᾶθ᾽ : -ἰ τ. χραίφω Ἱ 

ΔΟΟΘΟΙΊΡ 188, [μαὐ. 667 μ-8 ογοᾶγε. ὅ8Κν. ζᾶἄ8-α-ἰξδ 6 οουρίιδ᾽ : {{}. 
ζόβοϊμε οἴο,, 8600 8 441, β8|κν. οὔζ-α- ΑΥ. σοογῖτα- 'ποϊδ : 1{8. 

οὐἶκα-8. οἴο., 800 ἃὶ 4216. αὶ 444. ϑ8|κν. ἐἠξ-1α- (ἔτ. Ῥδιβ-ζα», 
ὃ δδ7, 4) ΑΥν. μότζα- ΟΟΡογβ. μό-ζα- ᾿ἀτγ᾽, βυΐῆχ -φο-, 8606 8 419. 

Ιπ {κ πιᾶπποὺ 5Ξ1κτ. ἔς αἴδὸ σορυ!αῦ] Ὀοίογο ἐγ τς [παρ΄ ΥΥ 

δηὰ Ὀοίοτο ὅγ --- [πᾶρ΄. Κᾧὶ (885 251. 290. 806), 88 ἀὲγ-ἀ-ἰὁ 'Ῥουγθ 

ου ἀτν-ά- ᾿οονογθα ονογ, ἴο ρογῇ, οα-ζάγ-α. ΟΡ. σὲγ- σῖν- 
8. 450. 

᾿γϑηΐδῃ ὦ ΞΞΞ ργῖπι. Αὐ. ἀ (8 416). Ῥαγι. 5|κγ, ὠζίά- Αγ. μαία- 

ῬΡΟΚοπ᾽ ἔαυΐ. 5Κν. σαζόψαξΊ! Αν. ναχόψοιἑ 6 “1}} ϑρϑαῖκ᾽ : Αὐσπιθῃ. 
φοζφ-ο-ῖα Ἵ βούθϑιῃ, τοδτ᾽ (Ρ), Ῥγυβ8. θημ-τοαοίρᾷ 6 0418 -[- αὙ. ἔπος 

ἜΡΘΘΟΝ, πογά᾽, [,4ἱ. υῦα, Ο.Ἶν. ἑαγ-ζαϊσί ἃ ̓Ἰπαυϊδίεἰο, ΟΗῈ. σί- 
ιραπαπηθη ἴο τηθηξοπ᾽ ρογί. σίςτσμοσ, τῇ. μ60-. 8ϑκν. ἐμάγά- 1α- 
τηϊηουθ, ὙΝ1θ, Αν. δὁναγα- τοῦ ΟΟΡοῦβ. ῥωσνα- ([- Ξξϑ 8-, 8 391) 

ῬΓΟΡΟΡ ποῦῃ: ἰο Κ5Κν. ὁωμο- Αι. ἤμ98 οἷο, 8. ὃ 489. ϑῖ. 

γόκῃα8- 'κϊηράοπι, ΑΥν. γαρσπα-. ΑΥ. ΟΟΡουβ. ἑἐααηπα- ᾿αὐἱοξ, 

βίγοηρ᾽, ΑΥ. ἑαΐα-- 'δουγθθ᾽, ὅν. ἐάξίλ γι π8, Ππαϑέθηβ᾽ : ΑἸθδπ. πάϊς 

Ἱ ρυγϑαο, ἀγὶνθ αὐσαῦ, δυην, Γ10}. ἑσξὰ ΟΟΒυΪς. ἑοόκᾳ Ἵ τὰῦ 

ΟΡ. ἐδομέηι Ἵ Β66᾽, 

8 448.ὉὈ. Ργΐπι. τ οὃ. 8Κνυ. νυν. οα ΟἿἹΡοῖβ. οὦ 'δηά : τ 

ατ. τὲ οἷο, 8065 8 4272. ϑεγ, οαἰνάγ-αΒ ΑΥ. οαρισᾶγ- οαϊ: 

χε, ᾿οίμγὰ οἷο., 800 8 419. βδ5κτ. ράβδοα Αγ. ραηποα : Τλξῃ. ρομζὰ 
οίο., 800 ὃ 419. 8.κν. βϑάσαίϊδ Αγ. λασαΐξ ᾿'Δοοοτηρδηΐοθ, [πἀΐ. 

Ἐϑρηθίαλ: ΤΙ. 9οθὴς οἷο., 8006 8 419. θη. βΚν. σάοσα8-α8 ΑΥ. 

σασαιοἶ-ῦ 'οὗ ἃ ποτνά᾿, [πᾶρ΄. εἰ. ἤμοᾳθ8., ἰοὸ ΒΚν. ὠζέά- οἴο., 860 

8 441, βκν. οἱ-ἅ Αν. οἷ- ΟΟῬΡογβ. οἷν 'ΔΏΥ, βοιῃθ᾽ (ρου ἰβιηῦ᾽ 
Ραγέῖο16) : - αν. τὸ 'ααγίμηρ τ βαίουθν᾽ [,δἱ. φιῦ-α, Ἰπᾶρ;. "σία, 806 
8 4210. βκν. ἀρα-οἱῥέ- 'αἰοπθπιθηὶ, Ρυπἰϑατηθη᾽ : α΄. τίςσιςς, 8600 



ἢ 48 -- 450. πάρ. τϑ]δὺ ὀχρ]οϑίυθθ π᾿ Αὔγδπ, 8838 

ἢ 421α. β8.τ. ὁμοτί-' Ἰαπιίπουβ, Ὀγραθ, Αν. ϑαοοὶ-ὃ ᾿θυγηΐηρ, 

βρδῃάουτ᾽, ἰο ἐωμζγά- δμῶγα- 8 441. 

Αν. ἐν ΟΟΡοιβ. ὄν (νυ θη δέψ, 800 ὃ 125 ρ. 116) --- ρείπι. 
Αγ. 5Κν. ἐν. Β5Κν. οψάυ-α-ἰξ Β δοίνο, βέϊγθ, Αυὐ. ἐψαο- βηα- τὰ 

ἀροά, ποῦϊ (ορ. 85Κν. ογαιείμά-ηι Ῥγοραγδαίίομ, υὑπάθυα κιηρ᾽) 

Ο.Ῥοτβ. α-δέψασ-αηι Ἵ πϑηΐ, γα] κοᾶ᾽ : Αὐπιθη. {με ἃ Ὀγθακίηρ ὑ}᾽ 
Ἑ ατ. Ηοπι. ἔσσόευε σεῦε ὍΘ ἄτγονο, δυπέθρα᾽, 800 ἃ 421 ὦ. 8 489. 

Αγ. οοηρᾶγ. ἑᾳόψναϊ- ᾿χυϊοϊκοτ᾽ Ὀθδ146 861]. ἐσποϊδέα-. 

Βο. ΤΉχου ἢ ΠΟ ζουυβδίοιβ ἃ δηὰ ὁ οδηθ ἰὸ δἰδηὰ 'ηῃ ἐπ ΑΥ. 
ἀϊαϊθοῖβ ἴῃ βουηἀ- σοι δἰ παίϊομβ, ἴθ ὙΔΙΟΝ ΠΟΥ πουἹὰ ποὲ μάν γοϑυ δυὶγ 
διΐδβοαπ, Ορ. 8 451 τοῖν. 8 454 τοῦ. δῃὰ 8 427 γθῃὶ. 

α ἰμϑίοδὰ οὗἩ ζ. Νοπι. 806. Βρ. 5Κν. υάσαϑ ΑΥ. υαοῦ 'ποτά᾽ ἴογΥ '"νακαν 
ΞΞ ἱπὰγρ. ἡμοφοβ (τ, ἔπος) δέξου νάσαϑ- τς πὰρ. “μέφοδ- (ορ. ατ. ὅπε--ος) ἱπ 

ἴθ οὐδοῦ οδδοβ. ΞΚβ'.κσ. 8. βρ. ρουῖ. οἱ-οὔμτα ἴον οἱ-ξάψτ-α ᾿αἰδροδοὰ ἰηΐο 
εἰγαΐδ᾽ --Ξ Ἰπὰρ. δηε-4ὐϊ-α, ἰο ργθβ. οἱ-πόὄ-ηνΐ, βΒκρ, σάσηιξ “ δρϑαϊκ᾽ ἴοι 
“ρακηνὶ, Ὁ. Υοὰ. τοβυϊανῦ οἱσακηι. Βκν. ραῆοαί- ἴὯπ6 παπποῦ ἤγθ᾽ [ὉΓ 
δραῶκαί- τῷ Ἰπάᾳ. "ρενθημ- (8 421 α) αἴϊον ρμάῆρα. 

ἦς ἱπϑίθδὰ οὗ 5. θη. ΚΚνυ. ζά-ϑνα Αν. Οαἀβρ. ζκα-ψᾶ Ὀθδῖάθ τορυΐϊδν 
οα-ἀνᾶ “πποβο᾽ (πὰρ. “χε.810, ατ. τέο τοῦ) αἴϊτος κα- - πὰρ. ὅᾳ0- ἱὰ Κά-8 
οἷο. Κρ. ηκά- κίε οροάγ᾽ Ὀοδίὰθ ΑΥ. οἱ-ὅ. β.κν. ρα-τυἀϊκείψα-8. Ὀθδὶὰθ μρα- 
τἄρ-ἶνα-8 ἋΘ ὙΠῸ ἰ8 ἐοὸ 00 δἀάγοθβοϑὰ", ορ. μρα-υᾶξά-8 'αἀάτοϑθ᾽. 

8 440. τίη. ΑΥ. 6, 7 Ξξ [πᾶρ. 4ᾳ. ΤῊ βουπάθ τοιμαϊπϑα 

πποῃλησρα ἴπ ϑ'δηβιευιί, [πὸ Ἰαίον Αν, γ᾽ Ὀδοδηηθ γ 1Π| {1 4}}γ0 ὈδἔοΓΘ 

δΟμβοπδ 8 οχοθρί 7 ἃπὰ τηθα 1 8}}} ΘΥΘΓΥΜΆΘΓΟ θχοθρί δἰίου 9, 2; 

ὅ, ἴῃ6. 88π|0 βουπα γὰβ ἀγορρϑα Ὀοίογο ὑ, πᾶ τηρϑᾶΐδ]ὶ 7 ὈθοδΠ.θ 

ὦ οὁχοαρί δίψος "3 δπὰ Ζ. 

8 460. Ῥείη. Ατὶ σ. 5ΞΚν. σα-ἰά- ΑΥν. σα-ία- 'ποιο πάρ. 

᾿σηειό-, ϑκν. σα-ἰώ-ὃ 'δῖαρ, ραὶν, ρ]δοθ, ρ]δοθ οὗ βοὐουσπ᾿ ΑΥὐ. σᾶ- 

πρὸ ΟΟΡοτβ. σᾶ-βι-ὃ ῬΙδοθ, ομαῖγ, ἐμπγοηθ᾽ ρσίτῃ. ἢ. ἐαηβείμ.8 : -ἰ- 
θτ, βα-τό-ς οἴο., τέ, 4θηι-,) 8686 8. 421. 5ΞΚν. σαήῥ ΑΥ.΄ σαμ-ὁ χ᾽: 

 ΟΥ. βοῦς οἴο., 8606 8 428α. 8κτ. σγὶρά- Αγ. σγῖυα- θοΙΚ᾽: 
Ο.Βυϊρ. φγίσα ᾿Ἰωδηθ. βκσ, μρά- Αν. αἵβρ. π΄γα- δίγοῃρ, 
ΡΟΝ ΘΓ] Ὀοϑιάο Κβν, ὅ7α8- ΑΥ. αο͵ὐαΐ- (δ 451) : - 1μαἱ. αμσοῦ 

οίο., 866 ὃ 480. ὅν. ὀδλάσα-8 ᾿Ὀ]οδδὶπρ, ἀΐβρθῆβον. οὐἨ Ὀ]θβϑίηρϑ᾽ 

ὑμᾶσά-8 ᾿Ὀϊοδδίηρ,, Βιαγο, Ἰοἱ᾽, Αν. αἄρ. δᾶσα- ᾿αἰδεγιδαίίοι, ροτγέϊοπ᾽ 

ΟΟΡοιβ. δασα- ἱσοά᾽ : ΟΙΒυϊρ. δοφο- (ποπι. δοφὰ) ἱροά᾽ τδοσῶ 
ποῦ τί, ροοτ᾽ -ἰ- ΘΥὺ. -φάγο-ς ᾿θπ]ογίηρ, δαὐϊηρ᾽, τί. ὅμαᾳ- Ἴο 
ἀϊδίτιθυΐο. 85,κτ. ψωσά-πι ἵγοκο᾽ : ΟΙΒυ]ρ. ἐρο οἷς, 866 8 420. 



884 Ἰπὰρ. τοῖδσ οχρίοδίνθα ἰῃ Ασύδϑῃ. ἢ 450--- 451. 

Βκν. αοσώϊοεξ, αοσωξῥια-8 ἸΒαπιν, ἰοθ᾽, Αν. αοσιξία- τὰ. ᾿ἰοο᾽ : 
ΑἸ. 6έδέ 'δηροῦ, Αν. "πασφα- Ἰδδυσον Ὀθβίάθ ὅ5Κν. μηια))άμ 
(8 ὅθ0. 591) : ορΡ. ΟΟΙΒυΐγ. ποσφᾶ -ἰ-- ΟΗΟ. »ιαγ ἡ. ΟἹ.Ϊ06]. 

τοὺ τὰ. ἹὙΩΔΔΙΤΟῪ : (86 β.κγ. ἔοσιῃη ροϊηΐβ ἰοὸ 4, {80 αἴϑγπι. 0 
αὖ. (ορ. Βαγεμοϊομμδο Κυἢηβ Ζέίβοῃνυ. ΧΧΥ͂ΙΙ 852). 

Τὴ κ9 ἸΘΏΠΘΡ ΘΚ. 9 ΤΟΡΌΪΑΡΙΥ 8180 Ὀθίοσθ ἐγ ΞξΞ πὰρ. 7. 

δ8ηἃ Ὀοίοτο ἴγ -- ἱπᾶρ, ἢ (ορ. ὃ 447). σίγξ τξίὶ ἂν. σαΐγἐὁ 

“πουπίαϊπ᾽, [πᾶρ. "47,-ἴ-8ὁ. θη. σίγ-ά8 τῷ Αν. σαγ-ῦ ᾿ἈΥπιπ δ᾽, 

ἰηβίν. Ρ]. σιν-ὀλξ (᾿αἵ-δλῖ8). -σίγα- τε Αν. -σαγα- θυ] οσίπρ᾽, 

Βκν. σίγαϊἑ οἰάϊἑ ᾿ΒΤΑΊ]ΟΥβ᾽, ραγί. σέγμά- ᾿βιτδ]]ονγοα᾽, 

Το Αν. γ ΞξΞ- ἀᾶρ. ΟΟῬοτγβ. 51κν. σ᾽ 88 δαγα- Ξξξ Ο.ϑυβ. δασα- 

'ποά΄, 860 ὃ 478. 

1αἷοθ Αν.ὺ -- ΞΞ ΟΡ. συ. ἦνουα τα Οἄβ. λυοσῦα- ἃ ῬΤΟΡΟΙ 

ἔΔΤΠΪΥ πδηθ, οΡ. Βανί ΒΟ] ομΔ6 ΒοΖζζθηῦ. Βοὶϊίν. ΑΙ] 188. 

8 461. Ῥτΐπι.. Ατ. 7. ὅ5Κνυ. 7:06- Αγ. 7τοψα- ᾿αἸῖνο᾽, ΟΟῬθΓβ. 
2. 8. ἱπρον. 7:υἃ ῬἸἰνοθ᾽ : -Ἐ Ο΄. βίο-ς οἷο., 8600 8 421. Κ'Κν. 7)ψά- 
Αγ. 7ψᾶ- ον-βσίηρ᾽ : -Ἐ Ξ τν. βιόος οδ.) 860 8 4284. ἀῃ. 8Κν. 

ὅγα8-αΒ ΑΥν΄. αο͵αἢ-ὅ (ἰ. ὁ. αοδαιο»-ὅ, 8806 ὃ 4718 τϑῃ. 1.) οἵ 

βέγθιρ μ᾽, οΥἱρ. βύθιῃ-ἔοσπη ἤαΜ468-, Ὀοθ146 5ΞΚν. μσγά- ΑΥν. (δ. 

μσγα-, 8 450. Κῖκν. 8. 86. μοτέ, 7α-σάηια Ἰπᾶρ. ᾿κ6- όηιο,) ΑΥ. 

ΡΓΘ8. 8. 8ρ. 60π]. 7απηι-αὐξξ ἸρΟΥγ. 7. η- ἔπε οΥρ. ἴογπι "αδηι-θ-ἰ 

ἐφοηεΐμ : -ἰ- ατ. βαίνω οἷο., τί. 46η1-) 800 8 450. 

[μαῖο Αν. ὅ. παρ-πὶδεαὐδὲ ἰῃαΐθηβ. σαϑῆθ8Β ομδ, γθιηουθθ ὃ6- 

βἰάο Κκν, τηϊά. ηδρη εξ ᾿αβῆθβ οὔ" : -ἰ- αὐ. χέρ-νιβεα οἷο.) 808 
88. 421α. 4284. Ο. 8 418. 

Β θαι. ΤὨΓΟΥΚΗ ὩΘῪ ἔογπιαίϊοηβ ΑΥ. 7 ἴὉΓ 5 δηὰ υἱοθὸ στοῦβα. ΟἿ. 
88 448 τοπι. 484 τοῦι. δμὰ 428 Γοπι. 

7) ἴον σ. Νόοπι. δοο. κυ. ὅναϑ Αν. αοἱῦ «δἰγϑηρμ᾽ [ῖὉΓ Ατν. ἤαμθαι, 
Ιπὰρ. ἔαμαοβ (ορ. 1μδ[. σμρμδ-ίμ-8) οἴνου (89 βίθῃν- ότι ἤαμ768- - [πὰξ. 
Φαμαοδ- ἴῃ (9 ΟΥ̓ΒΘΙ οΆ808, 800 δῦοτθ. Ορί. Αν. λαιψᾶ ΟΟΡοσγβ. }ανοψᾶ, 
ἱπάϊο. Αν. αδαΐίξ (Ὀθεἰάθ τορυϊαν βικσ. σαρινάϊ σάοσδαϊϊ, ορ. 88 228. 299. 
460: 6ΔΡ. 3. δῷ. ἱπιρον. σαϊαϊ τῷ βκὺ. σαδλί ναϑ 680 γϑϑα]αν) αἴϊογ (86 

ΔΗΔΊΟΔῪ οἵ ῥαηιαίξ οἷο. βΚν. ψμηάην Ἵ γοϊκκο᾽ ἕον ἐψνμηασην, ορ. [86 θοηΐ. 
ψμπά7-α-ἰ Ῥά88. ψηϊψάϊξ δὰ ψωρά-ηι ἩΠΙΘΙ ΔΓΘ ΓΟΡΈΏΪΔΓ. 

9 ἴον ). βκγ. ἱπάϊς. σάπινα-ἐ πὰρογ. σάμπέις (θο5:ὰθ γοβυϊασ ΑΥ. απο 

2ανπέμ) αἴλον σαην-ἀ-ἶ ἱ, ὁ. Ἐφηινι-6-ἰὶ οἷο. βκτ. ροσῖ. τοϊὰ. 2ἐ-σψ- ἴον Ἐν 
αἴνου ἐμ6 δοί. 7,-σάψ.α ἴτοτα 71- 'σοπᾳαθτ, πίπ', τὲ, φοῖ-. 



ἢ 452-- 454, πὰρ. νϑῖαῦ ὀσχρίοβίνθα ἰῃ Ατύϑῃ. 880 

8 4562. Ρυιΐπ, ἀν. σὰ, 7.) τῷἪ εο πάρ. αὐ. σῆ τοιμαϊπθά [ἴῃ 

δῖν., 75: ῬΑΓΩ͂Υ Ὀθοαῖηθ ἦ, δπα ρδυ ν 7 (δ 480). [πὰ [τὰπ. {6 

ἔπο βου [611] ϑπ γον ἰοροίμον τι σ, 7 Ξξε ἱπᾶρ. α (8 449). 

8 468. Ῥγχίπι. Ατ. σὰ. Κι. σλαγηιά- Αν. σαγἤπα- 'σὶ οσϊηρ 

δοαί᾽ : -Ε 1,δἰ. ξογηῖνμ-8 οἷο, 8006 ὃ 428. δεν. ἀὔγσμά- Αν. ἀδβ. 
ἀαγ'σα- ΟΟΡοΙβ. ἀαγσα- Ἰοηρ᾽ : -Ἐ Θ΄. δολεχό-ς ἹἸοηρ᾽ (8 806 

Ρ. 243). δ8,.κι. ἀγῦσλα-8 ὰ ΟΥ̓Δ ἀδτηδρίηρ᾽, ΟΟΡοτβ. ἀγαμσα- 

ααἰέγαίῃ, 116: - ΞΟ.106]. ἀγαμσν ᾿σμοϑ ΟΗΟΘ. ἐγίοσαη ΟΒ. δὲ- 

ἀγίοσα ἴο ἀθορίνθ᾽, τί. αδγομαῖς. 8. )αοσμά- Αν. ζαιοφα- 

Ἰπϑέορ᾽ : [{{}. ργα-ἔαπφα ᾿ἰγαμβρυθββίου. -ἰ- αοίμ. σασφα- (ποῃι. 

σαφ98) Ῥαΐ, νψαγ. β8Κτ. σηητ-ἀπίέϊ ἹΠΟΥ͂ ϑ γκο᾽ σἤαη-ἀ- 'δἰτικίηρ 

(οτῖρ. ἔ. "αμφη-ό-, 8. 281) σλα-ἐἐ-ξ 'ὰ ὈΪ]ον᾿ (οτίρ. ἢ. "αλᾷεξ-8}: 

Ἔ Θ΄. ἔ-πε-φντοιν οοθ., 800 8 429 α. ὃ. 

1,ἴο Αγ. γ ΞξΞ- 6δρ. Ο(Ροτβ. 9, 88 ἀγαογα- Ξξ- Ο]ογβ. ἀγαιέσα- 

110, απέγα ῃ", 866 8 481. 

Ταἰ6 ΑΥ. τ Ξ-ξόΈΕ ΟᾶΡ. συ. αγοαηπί- (τοδὰ αγμϑαπέ-, 860 Βατ- 

ἐβοϊοπιδο Ηδπάν. ἃ 9] α) -Ξ- 6βρ. ἀγεσ-υαμέ- ᾿ἀδοοϊεἔα!, οαππίηρ, 

δὰ", τί. ἀδιγομᾳ}-, ορ. Βαγίβοϊοτηαθ Βϑζζοπὺ. Βοϊίν. ΥἿ1 181 ἢ. 

8 464, Ῥεγίπη. Αἀτ. 72. βθῖευ. λάμπ. Αν. 7αϊμέξ ᾿θύν Κ᾽, 

οὐ). 5Κν. λάπ-α-ἰ Αγ. 7αη-αἰδ, οτὶρ. ἔ. Ῥαλοη-ἶἶ, "αποη-6- 

ΟΟΡΡοσβ. σ-)απταηι Ἵ δἰγιοῖ᾽ οτρ. ἢ "6-αἰιοησηρη (δΒ|κν. ρογῇ. 2α- 

σμάη-α ἴι6 βέγιοῖο ογῖρ. ἢ. ἔαᾳμο-αμόμ-θ, ὃ 480), τί. αἴθη-, 866 

8 458. δ5Κτν. γαλμάχαί, Αν. γοη)ανοὶεἑ 6 Βαβίθηβ᾽ οτῖρ. ἢ. "ἰοιϑαἦ.- 

δϊοί! : ατ. ἐλαφρό-ς οἴα., 8606 ὃ8 429. οθ. 4446ὁΦ.Ὀ ὅϑ,κν. ἀγώξ-αϑ, 

Αν. ἀρ. ἀγμ7- 0]. ᾿βοπαβ᾽ οτἷρ. ἢ. ᾿αβγεᾳί-ο8, ρατὶ, 5.κν, αἀγήλ- 

ψαηΐ- Αγ. ΟΘᾶρ. ἀγιζψαπί- ᾿ἰα]αγίηρ οί γ᾽, ΟΟΡΡοσβ. ἱπάϊο. 

απν εναηεῖν (τοαὰ αἀμγμ)ψαηη, οὐ (Π6 ογπορ. οΡ. ΡΡ. 25. 116), 

οτῖρ. ἢ. 8. 85. ργθβ. Ῥαδρμαὶλ6-ἴ, 

Ιαἰοὸ Αγ. ὅ. επαρξαϊὲ ἰδ Βποῦγβ᾽ ΞΘ. ὅτ. νεέφει, τὶ. δηθιαῇἢ-, 
800 ὃ 428. Ο. δδ 478. 481. 

Βοπι. ΤΒΓΟυρΡἢ ὩΘῪ ἰουπιδίϊοηβ ΑΤ. 7} [Ὁ σὴ πὰ γΥἱοθ συϑσϑα. Ον. 
88 448 τότ. 451 τγϑ. διὰ 429 σφι 1. 

7» ἴον σῇ. βκγ. μαίά- ΑΥ. ΟΟΙΡοτΒβ. 7αἰα- δέγαοϊκ᾽ ἴον βκγυ. "σδλαίά- 
Ἶτωυ. "σαία- ΞΞ- ὅτ. φατό-, Ἰηὰρ. "αλῃ-ίό-, Ἀκοτῖδο βιοσ. δλαηψά!ϊξ ΑΥ. 7αη- 

ψείξ “18 βἰγυοῖ ἴον 3κν, Ῥρλαηψαίξ Αν. “ραηψείξ, Ἰηὰρ. "α᾿ᾳϊε-ἰαΐ, οΡ. 
Ο.Βυϊς. Ζικήᾳ (8 229)» βκγ. ποιι. δᾷ. ἀνγδδα-8 Ὀθβίάθ τορυϊὰς ἀγόσπα-8 



996 πὰρ. τϑ]δὺ ὀχριοϑῖνοθ ἴῃ ΑΥὐπιθηΐδῃ.  454--. 451. 

γϑέν, ταδὶ θυ θηοθ᾽, [πᾶὰρ. ᾿αλγομαδο-δ; ΑΥ. 8. Ὁ]. ἀγμομίτ ἴοτ τοραϊοῦ 
Ἐαγυγεπίἑ (οτὶρ. ἴ. Ῥαλνμαλτοεη) αἴτον ἔογιαβ {τὸ ἀγμζαϊ (οτῖς. ἔ. "άδτε- 
αμε-ἐἴ). 

σἣ ἴον 75. βκτ. βαροιὶ. ἀγάσλιίδέμα- Ὀθδίὰθ τορυϊὰν Αν. ἀγα) δία-, ἰο 
Ῥοϑβίξϊνο βκν. ἀξγσλά-8 Ἰοηρ᾽, 8600 8 453. 

ΑΥ θη 8. 

8 466. Ιπάρ΄ 4. 

ἀ, ἢ. αζη (ᾳθι. αζαη}) 'δγοϑ, Βοῖθ, Ἰουνοτ᾽ : 1}. αἰὲ-δ 'ογο᾽ 

Ἔ τ. ὄμμα ᾿ογθ᾽ ὁπή Ἰουνθτ᾽, 800 ὃ 421α. 7μ-1- ᾿θ8 σι 

βυίῆχ -φο-) ὃ 419. ἰζεαηπότηι Ἵ Ἰοανθ᾽ : αὙὑ. λιμπάνω λείπω εἴο., 

8606 ὃ 427 α. 

4 αἴϊου ἃ π888] οὐ Ἰἰᾳυϊά, δέησ (φοη. δηρ-ἶ-0) ᾿ᾶνθ᾽ : 5Κτ. 
ριίῆοα οἴο., 806 ὃ 419. αγσοῖ ᾿Ηἰπάγδηοθ᾽ αγφοί-ιι-ῖ Ἵ ΟἤΘΟΚ, 
ΚοθΡ οἱ" : - ατ. ἀρκέω Ἱ πατὰ οἶδ, 1,δἱ. αγοοῦ. σαϊΐ (φθῃ. 

σαΐον) 'ποὶ ἢ ργΟΌΔΌΪΥ ἔγοπι ἔφυζίο- δθὰ (μἷ8 ἔγτοιῃη ἔσαϊΐσο- -Ξ 
Βκτ. οὔκα-8 ΟΙΒυϊρ. οἰάκα,: σ- τα ῳ- 8 162, -αἷ- τξξ -[- 8291.1. 

ὅ ἔν. ἔ Ὀοΐογθ οὔἱρὶπαὶ 6- δπὰ ἐ-σονθὶθ (ΗΠ Βομτδπη Ζ 80 ῈΓ. 

ἃ. ἀθυίβοι. τηοῦρϑη]. 68. ΧΧΧΥ 1712 ἢ, Αγθῃ. 5:. 1 66. 19). 

α(- Ρ]. (ἐ-βίθιι) ᾿θυϑϑ᾽, ὁρ. αὺ. ὄσσε ἅι. (8 421 ἃ. 8 459), [π6}. 
αἰὰ-8 'δσγθ. ὅογ- (σοι. ἐογ--0ὺ Ἑοατ᾽ ἔν. "φοίμόγ- οὐ Ῥροίν- (60. 

88. 488. 602) : ΚΡ. οαἰνάγ-α8 οἷο., 866 ὃ 419. ἐμ 'ὰ Ὀτγθακίηρ 

Ὁρ᾿ : 5Κν. οψγάυ-α-ἰξ οἷο.) 8606 8 448. 

8 466. πάρ. 4. ἀπ (θοη. ζη-0}} ᾿πσοϊηδη : Ο.Βυὶρ. ἔεπα 

οἰο., 800 ὃ 487α. ον (θη. ζόγον) Ἰοοά, πιθαί᾽, δοῦ. ζογὶ Ἵ δἰθ᾽ : 

Βκν, σίγάπι οἷἴο., 8606 8 428 α. ἤου (5θῃ. ζοῦμ) 'δον᾽ : δ.κν. σαώ- 

οἴθ., 800 ὃ 428α. ΑοΥ. ὁ- ζῆ 6 οατηθ᾽ οτίρ. ἢ "6-ᾳοη.-ἰ : 8ιεῦ. 

ἄ-φαῃ οἷα., 860 8 421. ὁγοῖξ 'ϑυθηϊηρ᾽ : ΚΚγ. γά)α8- οἷο., 866 ὃ 621]. 

8 4561. πάρ. αἢ. σα (θη. σαμῆ ἃ Ὀθαίΐηρ, βορρίπρ᾽, 
τί. αἤθη- ἴο βέγικο (8 429 α), ΡγοΌΔΌΪΥ ἴο ἰπθ τὲ. ἔογιῃ 4Ἃἢ}.4- 

Ἰκὸ 5Κν. σλαη-ά- ᾿(ΠΙ|Ππρ᾽ (88. 282. 454). »ηδρ (α6ῃ. τισὶ) ἴορ᾽ : 
Βκν, ηιδρμά-8. ᾿οἰουά᾽, ΑἸΌδΔῃ. »ἰόσμϊς ἴορ᾽, ΟΟΒυὶρ. τρία Ἱορ. 
ἄμνση (οι. ἀγσαη) ἱροίίουβ ὙΠ66]᾽ : αν. τροχό-ς οἴο., 860 ὃ 499. 

} ̓ μ}|4}}γ7 ἀπὰ ὅ πιθά! δ! ἔγομα ᾧ Ὀοίοσθ οὐἱρίηαὶ 6- δηὰ ἐ- 

γΟ 618 (ΕΗ ΒΟ ϑηπ Ζίβοιν. ἃ. ἀθυίβοι. τηοῦρθη]. 668. ΧΧΧΥ͂ 

118, Αστθη. ϑιίυδ, 1 66. 71. 19). 7εγηῆι ᾿σαγιη 70. ᾿παυξῃ, 



ὃ 461- 462. Ἱπάρ. γον ὀχρίοβίνοβ ἱ ἴῃ Αὐπιθῃ. διὰ Βα]ὶ.- 51αν. 887 

δορά ποαύμου᾽ : ατ. θερμό-ς θέρος οἰς., 866 ὃ8 428, 429 ὁ. ἐξ (ρ6η. 

46) Ὑἱροῦ᾿ : 5κν, ἀλῥ- ὃ Αν. αΖὶ-ὅ 'δηαῖίκθ, ἀγαροπ'. 

ΑἸ απἰδη. 

ἢ 468. Ιπάρ. φ. ἐγιδεὶ ἔργ. ὑσουτη : Β᾽οσ, ἀζηαῖ-ξ οἵα, 

866 ὃ 436. ρἱέϊ Ἢ τοαβὲ, θαϊκθ᾽ : 51κγ. ράςσαπιϊ οἰα., 866 88 421α. 

481 α. ὁφαΐξ “Ὀ]οοά᾽ : 111ῃ. 8ϑαζαΐ 9]. Ὑϑϑὶπ᾿ ΟἹΒυὶρ. ϑδοζἕ ᾿1αἰσθ᾽. 

»ἷ Ἵ ππακὸ διεογ, 861 : Τῖτἢ. μὲ ία-8 'ΔΏΡΤΥ, Ὀ84᾽, Ῥγυβθ. ρο- 

ραϊκᾶ πα ἀφοοῖνθϑ᾽ -ἰ- αὑ΄ πιχρό-ς 'ϑῆατρ, Κϑϑῃ, ριϑγοίπρ,, ραϑβιοπαΐθ, 

μαγβ ΟἾτ. οϑορ ᾿θποιηγ., αοἶμ. Μάϊ ἃ Ὑγοπβίπρ, ἀοοορίϊομ᾽ 

ΟΠΗ6. σέ γδῆ ᾿Βοϑε]ο᾽. 

8 4690, πάρ. 4. σΈ' 'τοοῖς, βέοηθ᾽ : Κι, σὲγέ- ὅ τηουπέαϊπ᾽, 

ἴλ|8. φὸγία σὶγα ᾿ἰογυϑδί' ΟἿ Βυΐρ. σογα ᾿τηουπίαϊη, δέ ᾿Βηροτ) : 

Ἄκτ, αὐοφιξίϊα-8, 866 ὃ 450. 7 {-τ ᾿ὍΔα, Ἰ64πη᾿ : [υἢ. σὰ ᾿Π]ΠΘΒ8᾽ -ἰ- 

ὅτ. ὀλέγο-ς Ἴ]6᾽, 

8 460οθ.ὡ πάρ. αἰ. ὄρπάφιι 'ατὰ ἤουηά᾽ : Ο.Βαΐρ. φααάα)ᾳ 

οἰο., 800 ὃ 425. ὀδέοφομ ᾿δηίσδποο᾽ : ϑ.ν, βέσίισημείξ οἷο. 860 

ὃ 422, ἀἱοῖ (ἀΐοφ-} Ἷ Ὀυτη᾽ ΤΠ}. ἀοσὼὰ ἽἹ Ὀαγη᾽ οίο., 8660 ἃ 439. 

ΒΑ] 16 - δ αν οηὶο. 

8 461. Ιπάρ΄. φ, 4, αἢ' οτὸ ᾧ πὰ σ ((Π6 Ἰαἰίον τα 4. δηᾶ 4}) 

ἴὴ ἐπ φρουγϊοὰ οἵ ἐμ Βα]. ϑΪαν. ρυϊ αἰ ἶγο οομα τη Ἶ(Υ. 

ΤΉ686 βοιη8 γοπιαϊηθα ἴῃ ρΘΏθΓᾺ] ὑποπαηροα πὰ 110}. 

Ιῃ ρῥτίπι. Ξ΄ανοηῖο ὦ, Φ Ὀθοᾶπιθ ὅ, ἀξ Ὀδίογο {Ππὸ ῥτῖμα. Ἱπᾶρ᾿. 

ΒΟηΔπία] 6- ἀπά ἐτ-νονγ6 8. 48. Μ6]] 88 Ὀθίον ἤ- 88. δπὰ ἔ- 11, 

85 ΘΟὨ ΠΑ Ομ οὗ [πᾶρ. π849. δηᾶδ |ἴ4ι. 8οηδὴ8ϑ (88 248. 802) 

Δα ἀὶ, σὲ ᾿Κον 86 Ὀθοαπια ὦ, ἀξ. Αὐϊοῦ {π6 οοτιρίοίίοῃ οἱὗὨ {ἢ18 

ῬΓΤΟΟΘΘΘ8, Ὀὰὲ 58}}} ἴῃ ργῖπ). 5] νοηΐο, οὐ (ΞΞ- [πᾶρ΄. οἱ, αὖ) Ὀθοθπηθ 

ὦ, δά ἐΠ18 ΠΟῪ ραϊϑία! σονοὶ ΠΟῪ ομδηροα ργθοθάϊηρ ἤ, 9 

ἱπέο ὁ, ἦΦ; οοπέθιῃρογδηθοῦθϑ Ν1Π (μ6 Ἰδαίου οὔδῆρο ψ8 (6 

ἰγαηϑιἐϊοα οὐἨ ἐδ ὑπθὴ ὩΘΝΪΥ δυβοη αὶ, σὲ ἰαΐο ὦ ἀ2. Ορ. ὃ 84 

ῬΡ. 81 ἢ, 8 147 Ρ. 188. ατίμον ἀξ Ὀδοαπιθ ἐχ΄ ἀπά ζ.8 χ (εἶ) ἴῃ 

Ργῖπι. 818γ. 

8 462. Ῥετῖπι. Βα] .- 5] αν, ἢ τε πάρ. φ. 

1Δ1|ἢ. ζὰ-8 'πῃοΡ᾽ ζαϊγὰ-Β ΜΏΙΟΝ οὗ ὑπο, ΟΟΒαῖρ, ἀ- 0 

ΠΟ Ρ᾽ ζο-ἰογν7} ΜΒΙΟδ᾽ : Β]κν, ζά-8 οἷο. 866 8 419. 111. ζᾶγία- 8 
Βιυ τα πη, ΕἸοπιθηῖθ, 22 



898 πάρ. υοῖδὺ ὀχριοβίυϑβ ἴῃ Βαϊὶ.- 81ανυ. 8 402" 

ΟΙΒυϊρ. ζγαΐ (ἔν. Ἐκογί, 8660 8 281) “πηθ᾽ : 5. 8α- γέ ὁμοο᾽ 

Τλ1}. ἄἐεϊδιρα- 8. ΟΟΒυϊρ. οὐδενὶ Ὑθιληδηΐ, γϑϑι : - Οὖ. λοιπύ-ς 

οίο., 8600 ὃ 4214. Τά. οοἰκὰ ΟΟΒυ]ρ. υἱόπᾳ Ἵ ἀἄτανχ, ἀτδρ : 

αν. ξάχω Ἵ ἄγαν (ορ. 8 164 τϑιη.). 11}. ἀγαῶ)α-8. ΟΙΒυΐϊξ. 

ἀγῶυ- “Ὀϊοοά᾽ : Ξ5Κν. ἐγαυΐδ- οἷο.) 886 ὃ 418. 

ο Βεῖπι. 814ν. ὅ Ξε ἀὶ (8 461). ΟΙΒυϊξᾷ. ὀείψν!76 Τάτα. ἐεομνὴ 

ουτ᾽ : ΒΚν. εαἰνάγ-α8 οἷἴο., 866 ὃ 419. Υοο. βρ. Ο.Βυϊρ. οἰδίόο 

Τὰ. οὐϊκὲ ἰο ποιῃ. οἰκί οἱἶκα-8 “ΟἹ : 5Κτ. οὔζκα-8. οἷο. 866 
δ8 421. 444α. 4δδ. ΟΙΒυ]ρ. ρόδο ᾿ὁοοἶκΒ᾽ (1. 86. ροῖᾳ) --- 8Κτ 

γμάσαϊξἑ Ἰιαῖ. οοχιξ, πάρ. Ἐροφοίί. ὄαγα ᾿ἱποδπίαϊιο ἔγ. “ζέγᾶ 

(8 16) : ἰο 110}. ζογδέὲ ἴο δπομδπί,. δαρὶ Ὅθο᾽ ἔν. Ἐζόρι (ξ 16), 

ῬΤΟΌΔΌΪΙ ἰο Οἵ. κηφήν ἃ ἀϊοπθ, ὦϊ-ἰο μδὲρ' ; 5σ, οὐκα οἵα, 
800 ὃ 4216. ὀγμά Ῥτγυβθ. ἀέγϑηα- “ὈΪδοῖτ᾽ : Β,εν. ἀχόμά- ὉΙΔο 

πὰρ. ἔηγϑπο- (ὁρ. 8 802 ταμι. 1). Ῥσὶπι. 851αν. ὁ ξξ. ἀὶ. ρμγνεἰδα 

ἽΙΚαηθδδ ἔγ. ᾿ς ζ.ῖᾶ. Ορ. 8 1417 γν. 188. 

Ῥυγῖπι. ὅ1αν. στ ᾧ (8 461). οὖμα Ῥτῖοθ, δβοπουτ᾽ (118. 

καῖπα Δοοοταϊηρ ἰο ΜΙκαοΚὶ}) : Αν. ζαρπᾶ- οἷα.) 866 8 421 α. 1μ06. 

Ρ]. οἰδεδοϊμ, (οἰ, “νο1 Ξε ὅκνυ. οὔκᾶξι, ορῖ, μίφοΐ 8, ορ. αν 

Ηοτι. λύκχοι-σι. Ῥτγίτῃ. 518. ὁ τ. ἀὶ. 7ιμῃοζ 'γουσῃρ ὈΆ]]ΟΟΚ᾽ ἵτ. 

Ἡπηϊκῃ. Ορ. 8 84 ρΡ. 81 ἢ, 8 1417 ρΡ. 184. 

ΤῊ 8 βάπι6 ομδηρο οὗ ᾧ ἴο ὁ 8 τορϑαίϑα ἱπ ἐπ6 οοπιδἰπαίίοηῃ 

κε Ὀδέοτα ρα]αίαὶ γον 6 18. ἴῃ {Π6 σουγβ οὗ {π6 ᾿ἱηἀϊγί άπ] ἀ 4] 6οὐβ 

(ΟΡ. ἃ 421 δ). ΟΑΒυϊρ. ἱπάϊο. ερὐέαᾳ ἰηῇ, οοίδίϊ ἴἴο ὈΪΟΒΒΟΙΠῚ, 

ΟΟΟτοαδέϊδη οραϑίϊ (Ξ-Ξ- Ῥουϊδίϊ. ἃ ὩΘῪ ἐουιηδίίϊοη δἰου ἐῃθ ἱπ6]6. 

οσὰίξηι), Τλ01}]}0 88. οὐψϑίῃ Οτοαὶ 88. οὐδϑίξ (ὅ ἰταηϑίοττοά 

ἔγοῃ συδί( Ὁ) Ὀδϑιάθ Το ϑοταθίδη ἀυδδέ Οτροι ἐοίδίὶ ΟΡοΪ. 

ἐἀιοΐδέ 'ἴο ὈΪοΒββοπι,, ργῖπι. ὅν. Ἐλμδίς, Ορ. (ὠποόγτ 8 464. 

ΡῬυΐῃ. 5]184γν. ἐχ' -- ἀὲ (Ὠτουρ ἰπθ ἰηἰοτηηθᾶϊαίθ βίαϑθ 

χί. Τ ΙΒ βουπά-ρτοὰὺρ ἰπυ8Β [6]}] ἑἱορϑίθονυ στ Ιηάρ. ἐξ δὰ δὰ 

{π6 βαὴθ ζαγίηθν ἀθυθιορτηοπξ ΔΒ {μ6 Ἰαἰέεσ. χἑ Ὀθοϑῖμθ δὲ ἰπ 

{6 Βυ]ρατίδη Ὀγάποῦ. Ο.Βα]ο. ποδί : Τὰ ἢ. παζίδ-8. ᾿ἰρμι, 5Κτυ. 

πάκιϊ-δ. υἱόξδ(ίί ἴο ἄταν θὰρ. οἰόξίϊι, ἐο ἱπάϊο. οἰόκᾳ, ορ. 11}. ᾿πῇ΄ 

οἱ κε, ἰοξίὶ ἴο ταῦ᾿, ἰο ἱπάϊο. ἐοόζᾳ. ογέξίἑ ἴο τον ἕο ᾿πάϊα. 

ογῖσᾳ. Ορ. ὃ 141 Ρ. 182 (. 

Ἐοπι. Τμαΐ ἰΠ0 βίαρο χ᾽ ἑ ἸΔΥ Ὀοίθθη ἀἰ δηὰ ἔχ᾽, 18 δΘοπβγιμοά ΌΥ ἐδ 9 
ἰηξ, υγόδι! “ἴο {το δι᾿ (ὑπάϊο, υγγολτα τε Τμγ8-ἄτηι, τὶ, μογ8-, ορ. ΟἿ, τον 



) 462 -- 463. Ιπάᾶρ. σοὺ θχρίοβίυθβ ἰπ Βα].- 8Ϊαυ. 899 

Ι ἄγαν ἐβτουρῆ, βνγθορ᾽ ΞΞ ἔμ78-ὅ), βποθ ἱξ πιυβὲ θ6 ἐγδοϑὰ Ὁδοῖ ἔο ρῥτίπι. 
αν. Ἐμεγχ δ; ἰδ 18 ἀποογίδϊη ὙΠΘΙΒΟΡ χ' πδὰ δγίϑθη ΓΟ ΌΪΑΥΪΥ ἴῃ {118 ἔοΥ πὶ 

τ ὙΠοίπον 1 πδὰ Ὀθθη ἐγαηβίογγθα ἔγοπι (6 ἱπάϊο. συ. υγιήγδόϊ υγήόδὶ Ὀ6- 

19 ΟΟΙΒυΙρ.. υγόδῥἧί ΒΒ 8 [6 ἴδ] ἶηρ ἰοροίμον ἢ οΥἱρσῖπ4] ἀέ δπᾶ ἐξ. Ορ. 

, ὅ88 τϑιῃ. 1. 

ΡῬγῖπλ. δ51αν. χ (οὖ) Ξξε 8 (θχοθρὲ Ὀθίογθ ἔ, 866 2, 9]. ἐδβίθ 

) 845) ἐπγουρῇ ἐπ ἱπίθγπιθαϊίθ βίαρθ χχ. ὟΝ 68 ἰϑᾶγϑ ἰξ υπάρϑοϊ- 

Ιοὰ ὙΠΟΙΒ6Ρ ἰπ6 οουγβ ὰ8 ἢ8--χ--χχ οὐ ἀ8--- χ8---γχ. ἐδο 

Ιτϑη᾿, οτἱρ. ἔ. Ἤξῳ-8-0-ῖ, Ῥταβ. ἑοΐᾳ. δέοι, Ἵ 8ινθ, τὰμ ΑὙΨΑΥ͂ 

γἰ οτρ. ἢ. Ἐῤἧ[δη-8-ο-α, τη. δόσαϊζἑ, τί. ὅδοαᾳ- (δ 468). Οπ ἐπθ 

ἤδηρο οὗὨ (6 εὖ ἴο ὃ ἴῃ {π6 8. ρ]. ἐδδρ ὑδξρ ορ. 8 ὅ88, 1. 

ἄβ τϑιηδϊπθὰ ἰπ Βα]ιϊο. 111ἢ. ἔαΐ, δὶ, ἰο ἰδιὼ Ἵ Ἰοανθ᾽ 

ὁ. ὅν. γεζῥψάηι, αν. λείψω), δόκϑίμ, ἴο δόσιι Ἵ ταμ, ἢθο᾽. 
 τι88, ἰαμτηο8 ὈΪ. ᾿δοηβίο ᾿δίϊοηβ᾽ : Αν. γαοχόὅπα- ᾿Βῃϊηἰηρ, ΠΟΠΟΘ 

πὰρ. 485 δπᾶὰ 08 ἀἰὰ ποὶ [4}} ἑοροίμϑθι ἰπ Βα! ο- Β]ανοηΐο, 860 
) 414. 

8 468. γί. Βα] (.-ὅ]αν. Ξε [πάρ΄. 4. 

11. σιγία ᾿ἴοτοβί', Οὐ υῖϊς. σογα ἱταουπέαϊπ᾽ : 5.κῦ. σίγ-ᾧ 

6.) 866 8 469. Τιοἰΐ. σὥτοβ ᾿οον᾽, ΟΟΒυΐρς. φουφάο “Ὀυ]]οοἸκ᾽ : 5Κν. 

γαμ-ὁ οἰο., 866 ὃ 428. [{}. δόσιι ἿΞ τὰπ, ἤδθο᾽ δοσίμὴὰ Ὃ βᾶνθ, 

ἊΠ ΔΑΥ ὙΠ βοπιοίίηρ᾽, Ο.Βυ]ρ. ὀέσϊ ᾿θιρῦ : - Ἑ τ. φέβομαι 

[ Π6ο᾽ φόβο-ς ῬΙρμέ, ἔδατ᾽, τί. ὁδ6α-. 

Ργῖπι. ὅ]αν, αὖ τὸρ (δ 461). Τθδποα ΟΟΒυϊρ. ΚΖ. ξογανΐ, 

ἀϊῃ. φέγυέ ᾿οταπο᾽ : ΟἿ, γέρανο-ς οἷο., 8606 8 420, 8, 8βρ. υγγξοϊι 

Ὀρϑϊάθ 1. 86. υγῆσᾳ ὋἹ ἰπτον᾽), ορ. Θοίμ. 8. 835. ναΐγνρὶδ ἙΒτονθ᾽, 

ἐ, μογᾷ-, ὃ 444. Ὗοο. δοξο, ἴο Ὠοπὶ. δοσὶ 'σοά᾽ 84]. δοξέεκα 

ἡ νίπο᾽ : ΞΚτ, δῆάσα-8 οἷα.) 8606 ἃ 460. ξἕαδα ἽἽτορ᾽ ἔν. ἔσδδα 

δ 160) Ῥγιι88. σαδαιοο Ἰοαἂ᾽ : ΟΥῸΟ. φκαρρα ).α. ζιραῦ 'δε]- ρου, 
)ο-Ζαγ Ἱποοπάϊαπι ἔν. "ρο-σέγά (8 16) Ὀδδίάο Ζογα-  θαρ 

Γ οοαἶθ σογέίῥ ο Ὀυγη᾽ : 110ῃ. σᾶγα-8. 'σαρουτ᾽, Κ5Κν. σλαγ)ηά-8 

]οσίηρ ἢτο, Ἔιοῶ Τὰ. σῴνα-8 'ΑἸνο᾽ : ΚΚγ, 710ά-8. οἷα.) 866 

491. ὅγῖηψ τα} 1.1. σὴγ08. Ρ]. ᾿πι}}]-ϑίοηθβθ, τα}}} (8. 808) : -- 

Σοίἢ, αϑὲϊε- φμαίγημ-8, 866 8 442, ἔζγᾳ Ἢ ϑιν ον : 5Κν. σέγάηιὶ 

άπ, Ἰπάρ. αγτ- ὁ (8 805). Ῥτὶπι. 51δν. ἀξ --ς σὶ. οβίοξα 

ἢ ]ΔΙηγ8᾽ ἔγ, ἢ0-8ἰθφ-Ἰἃ Ὀθδιάθ οβίοοί, ᾿γβϑί θ᾽ : {11}, βδἰόσω-8, Τιαΐ. 

ἐρῦ ἰοσα εοἴο., 860 ὃ 420. Οὗ. ὃ 147 Ρ. 188. 
22} 



840 ἵπάρ. νϑῖαν οχρ᾽οβὶνϑβϑ ἱπ Βαϊ!.- 5ἷαν.  468---40ὅ. 

Ῥυη. 51Δν. 42 τὸ ’ (8 461). 5.1}} ἀξ ἴῃ ἐπ6 οάοβὲ ΟἿ. Βυὶρ. 

ΤΊ ΟΠΌΤΘηΐ8, ἴῃ ὑπ6 Ἰαίθν δἰ πηοβί δχοϊβίυθὶν σ (ΜΙΚ] οϑῖο Ὑ οτρὶ. 

ατδϑη. 12 251 4). Ι,οο. ρ]. δο(ὠ δοϊμ (δορὰ ᾿'ποά᾽) ΞΞ ϑκν. 

δμάσξξις ορῖ. "ὁπαᾳοΐβϑιι. Ορί. 2. Ρ]. ογἹάα)όίις (ογΐφᾳ Ἱ γον} 

οὐἱρ. ἢ. ἐμγαοίό, αρ. αομ. φραῤγράϊβ. ὅϑυγθ δχϑιηρ]θ8 8686πὶ ἰο 

Ὀ6 ψαπίϊηρ ἴογ ὑσίτῃ. ὅ1αν. αἀζ -Έε σὲ -ῷ. πάρ. αἱ. Ορ. 8 84 

ρ. 81 ἢ, 8. 147. Ρ». 188. 
8 464. Ῥείη. Βα] (.-5ὅ]αν. ο -ξοὸ πάρ. κα. 

ΠΊΕ. φονμὼὰ Ἱ ὁμορΡ οἱ (ὑγδῃοῆθ8) σοπὼ Ἱ ἀγίνα (οδίς 6), 

φαμα ἽἹ ἰθπά (οδε16)᾽, Ο.Βυ]ρ. ἐσ- σοπἴ ἃ ἀγινίηρ ΑὙΑΥ, ΟΠ αβίπρ᾽ : 

Βκτ. μάπεϊ δέν κοθ οἷο, 866 8 429.α. [ἐπ᾿ σγάα-8. 'δοτῃ 
σγώάξῥις  φουπα᾽, Ο.Βαυϊρ. σγμάα ᾿οἱοά᾽ : -- ΟΗΘ6. σγμεχὲ Ο,]οεὶ. 

φγαὲ σι ΟΗΘ. σγίος ΟΣ. σγίοί 'βαπᾶ, ργανυθὶ, τί. αλγεμάς-. 

ΟΟΒυϊν. σοϑβίζ 'παρϑί, οοιμμραπίου, ἔγιθμα᾽ : -ἰ- [.8ὲ, βοδέϊ-8 Οοἰῃ. 

φαϑβίδ, 8686 ὃ 422, Τιἰἢ. 8ηὖσα-8. ΟΙΒυ]ρ. δπδσι 'δηον᾽ : -ἰ ΟΥ. 

ψίφα οἷς., 8680 8 429. ΠΠ1{}. απσὲ-8 θη Κα, ΟΒυὶρς. φφονγέξίξ 'δο] : 

ΒΥ. ἀλὲ-ὃ οἷο. βθ6 8 488. ΟΟΒυΐϊρ. ἰεξσᾳ Ἱ 116 ἀονγη᾽, 84]. 8ᾳ-ἰοφᾶ 

ὉΟΠΒΟΙΒ ἰογὶ - τ. λέχος ἀ-λοχο-ς οἰ6., 8606 ἃ 425. 

Ῥυῖηι. ὅ514ν. ἀὔ τς (δ 461). Τῆομποθ ΟΟΒυϊγ. ὁ. δίη)ᾳ 

Ἱ ουὐ (ἔγα!), τοαρ᾿ ἴπῇ. ἐκεῖ, ἰο 1 ῖἢ. φορὰ (8. Δ Όογ6), ορ. 8Κτ. 

μαηψάϊξ (8 484 τοιη.). 5δπόξηιϊ, ηονγ᾽, ἰο 8η δὶ, 8. ἀθουθ. 84-ἰοέφ 

γος. ἰο ϑαίοσὶί, 8. Δθονο. Ῥυΐμ. 851αν. ἀξ τ σὶ. ἰδΥ Ἵγιηρ, [186΄ 
ἔν, Ἡπσ-ῖ, ἴο {σαὶ ἴἴο ἴθ᾽ : ΟΗΘ. ἐΐοψαπ ἴἴο |16΄, τί. ἰομαλ-. 

Ἰοξθ ἢ. δουοῖ, Ὀθ4᾽ ἔν. Ἤοσ-ϊο, ἴο ἰφφα, 8. αὔονθ. Οὐ. 8 147 0. 188. 

Ῥυϊ. 851ν. ἐξ -ῷὸ οὶ (8 461). ΟΙΒυΪ,. ἀξ, Ἰαῖον ς (δ 468). 

(ἀ) σὀϊά 'νϑῃθπιθηϑ᾽ : 11. σαϊῥὴ-8 ᾿ραββίοπαίθ, ΟΗῸΟ. σεὶΐ 'οχίγα- 

ναρϑηΐ, ροέυϊαπέ, νδηΐοη. δηδ(α)σὲ 0]. ἴο δηέσι δον", οτὶρ. ἴ. 

Ῥϑηολαλοὶ. {ᾷ(α)εόίο 2. 0]. ορί. ἰο σᾳ. Ῥνίμ. ὅ516ν. ἀξ -ΞΞ οὶ. 

δϊ(ά)εα 'πσαγ᾽ ἔν. ἐβέϊο-ϊᾶ, ἰο δίίσθμᾳ Ἵ δοῆχθ ἔγοιη᾽ : ΞΚύ, βέϊσλμιηξ 

οἷο.) 860 ὃ 422. Ον. ὃ 84 ". 81 ἢ, 8 147 ρΡ. 188. 

ΤΠ 88110 οἰιδηρα οὗ Φ ἰοὸ ἐξ 88 τορϑαίθα ἴῃ [π6 οοπιὺυὶ- 

παιϊοη σὰ’ ὈΘΙΌΓΤΟ ρα] 8] νόοῦνθ δ ἴῃ ἐμ σουγβο οἵ ἐπ6 ἱπαϊνιάυἈ] 

ἀἸα]θοίβ. ΟὐΒυ]ρ. (ὠ)εσόγτ ᾿'δῖ πα], ψ}14 δπΐπλα] ἔτ. ργίῃ. 814γν. 

Ἐσμόγτ: -ἰ αὐ. θήρ Ἰιαῖ. ἔργα, 8.06 ὃ 4290. Ὅρ. εὐἰδὲ 8 402. 

8 4066. Ρτῖῃη). Ξ']αν. 8, σῷ Ὀδέοτθ ρμδ]αίδὶ γον 6]8 δηὰ 

Ὀοῖοτα ζᾧ. [ἢ ἐδ ρουϊοα οἵ ρεῖμι. ΚΓ'ἴαν., ἴῃ πο ἅ, Φ ὕυθοϑαιθ 



ὃ 465.--46θ. Ιηάρᾳ. τνϑῖ]δὺ οχρίοβῖίσθβ. Ἐοίγζο 

(ὁ (ὦ, αἀΖ: 5;ϊ, 20 ΘΟΥΤΘΘΡΟΠΑΙΏΡΙΥ ῥϑββθα 11 

ζΖάδ, [ατίμον ΟΟ Βα]. δὲ Ζά. Ορ. 8 141 ρ. 1 

ἰο 06 οοπίαἰπθα ἴῃ ΟΟΒυΪρ. -ἐξέ6- ἔτ. ἐδἶ-θ' 

οὗ «(ὁζο-, 6. 5. οφηίδίθ τ. ᾿μθαγίῃ, ἢγθ- δι ἀ6᾽ 
ΡοΪ. οσηἴϑίο π.). πιοδαάαπὶ ᾿μανὶηρ πλάγγον,᾿ 

(ορ. δόδαϊ ἴο Πθθ᾽ ἔν. ᾿ῤόσόἑἑ, 8 16) ἴτ' 
ἩΠΘΙΠΟΥ 6 Πᾶνα ἤθγο ἱπᾶρ, 24 ΟΥὁἩ 24, Ἰεὲ 

οϊγοδρεοὶ οΥΓ ἐμ ᾿ιἰβίογψ ο7 ἐδι6 υοὶ 

ὃ 4606ὅ. οτγάβ οοπίαϊηϊηρ [πάρ’. Υ6]8] 

ὙΠῚ δηα ΡαγΪγ σιπουΐ ᾿ΔὈ 4] ϑαἰΐοπ ἰπ Ο 

αοῃ. ΤῊΘ τ-δἰξογοϊαρ, Ὀγουρπὺ αἱοηρ ἐἰ 

οου]ὰ αἰθαρρθαῦ ἴῃ ὑπ βθραγαίθ ἰδηριδροβ ἢ 
ἰασβ. Βυΐ σχὸ ἐπουρῃξ μὲ ϑιο ἢ ἃ ἀἶδαρ 

δθ δϑδβυ πιο ἱπ δϑο ἢ [ὈΓΠΊ8, 88 μα ρασα]]θ] 

ἸοσΊ 4} τα]αίθα, δὰ τ οἢ δοίι!} } οὐουν 

Θἰἢ6Υ ἴῃ ἐπ 88116 ἰδηριιαρθ ΟΥ̓ ἴῃ ΔΠΟΙ͂ΒΟΥ 

8. Κ. ἴὼ αοίῃ. ζαΐγι-8 ᾿ποαυγ᾽ (8 444). 

ησ8ὲ ὃ6 Ἰοἷξ υηἀοοϊάοα τ μοίθοΡ ἰδ 018 1860] 

ἢ ἰῃοϑδθ ψογάϑ, ὙὩ0ἢ} οθγίϑ!Υ παά δῃ 

ποῦ ἈΡΡΘΑΣ ἰῃ ΔΗΥ͂ οὗ ἰῃθ0 :,“ἰδηριαρθδ ΥἹί 

ἠτορρίπρ οὗ ω9ῳ ὁδῃ ὈΘ Δϑϑυπιθᾶ ἰῃ 8οῖὴθ οὗ 

ἐΠ6 βουπά-]ατγϑ οἵ {16 βοραγαίθ ἰδηραδρθ8 

(ἢπ8 6. δ. ἴπ αν, κχύτοςς [μδὲ, ομἐΐ-8. ΟΗΘΟ 

Ῥγιθθ. ζϑέο 'δκιπ᾽, {10}. ἀίαμέαι 0]. ᾿δογη-ἢυ 

[Δοὲ ἐμαὶ τῳ αἀἰβαρρθαγθᾷ Ὀθέοτθ “τ᾽ ἰπ 680] 

(δὃ 421... 428... 429... 4310. 444). Ἰῃ ο 

ΟΠ Π4-ἰαννγ8 οὗἨ {Π6 βοραγαίθ ἰδηριδρθα ἀὺ Π0 

ΠΡΡΟοΥ [ῸΓ [16 ἀββυτηρίϊοη οὗ ἐμ6 ἀἰβαρρδδτγε 

ΑὟΒ ΤἸΏΔΥῪ ΠΑΥ͂Θ Ορογαίθα ἴῃ Ῥυθ βίου 

θοιὶ {Π6 1ο88 οὗ τς (6. δ. Ροῦμαρ8 Ὀδίοτθ 1 
αρκένος : ΘΚΥ. ζαγζκαξα-8, δηθὰ τ 9 ΟΥ τὸ ὁ 

6ἾΔ 7) 88 ἴῃ αἵ. ζυγό-ν : 5.κγ. ψωεσά-ηι Ὁ) ἀπά 

ΠΔΥῪ ὨΔΥ͂Θ ὈΘΟΟΙῺΘ 80 ΟΟΠΟΘΑ]Θα ΌΥ͂ {86 [Δ 

ἐ 18 ΠῸ ἸΟΏΡΘΙ ΡΟΒΘΙΌ]6 ἴὉΓ τ18 ἰο ἢχ {θη 

ΟΥἨ Ἰαΐθ γϑασβ {ῃ09 ααθβίίΐζοῃ [88 ΒΟΥΘΣ 



842 Τηξογομδηρο οὗ {πὸ ρα]αίαὶ ἀπὰ νυϑῖαῦ οχρίοβῖνθ. ὃ 466--467. 

(πιοϑὲ τϑοϑηῦγ ὉΥ Βοῖβῃ ῃ. 4 5..) δ8 ἰοὸ ὙΒοίθΟΡ. (Π6 ψογίβ, 

ἾηΏ ΨΏΙΟΝ ἰδ νϑ δῖ ἀρρθαᾶῦ ἴῃ ατθοὶς οἷο Ὑἱξῇ 140 18]188 108, 

ὙΘΙΘ 4180 ΟΠῸΘ βροίζοῦῃ 'ῃ ΑΥ., Αγπῖθῃ., ΑἸῦδμ. δὰ Βα]ῆο- 

Β᾽Ιανυοπῖο ΜΠ ἸΔὈΪΑΙ ἰΒοἃ ῳ, 4, α΄, οὐ ψβοῖμον ἐπ 16 Ὁ 14} 18δἐϊοη 

ὰ8 8} ἱπῃουδέϊοι οὗ {Π6 :.-1Δῃρίιαρ68 --- ΟΠ πλΔ ΟῚ 7 8 πὶ ἱππογδίθῃ 

ὙΠΊΟΙ ἰοοὶς Ρΐδοθ ᾿π οπθ ρογίΐοη οὔ ἐπ ρῥγῖπι. 1πᾶρ΄. Ἰδπριαρο- 

ἰθγιαῖη. Βυΐύ ποίδμίηρ Π48 Εἰὐπουίο Ὀθθη δἀάυοθα ὙΠΟ δάπι 

οὗ ἃ ϑυγ6 ἀθοίβίοῃ Ὀδῖπρ' ἔοσπηθα οἰ ἐμ Υ οἡ ἐπθ 016 8146 οΥ (88 οἶδ6Γ. 

Αὐ 411 ονυθηΐβθ 4. ΤἸΏΑΥ ΘαΌΔΙΪΥ Μ06}} ἤανὸ ἀἰβαρρθαγοᾶ ἔγοπι ἐπ088 

Ἰδηρσιδροβ ἰπ Μ ϊοδ Δ ὈΪ4} βαϊϊοη ἀ068 ποῦ ΟΟΟῸΓ, 88 10 ἀϊά 6. δ. 

ἰη [τἰδ (οὐ γ Ὀδ8146 ΟΟὔγημν. ροίσμαν “ἴοατ) πὰ ἴῃ Εἰτθμοὶ 

(φμαΐγα Ῥγοποῦποθ ζαΐ ἔγοτῃ [ωδὲ, φμαίξἐμο 7). 

Ιηἰογοθδηρο οὗ {Π0 ρδ]αίαὶ δἀπα γ60]8} δχρ]οϑὶνθβ. 

8 407. 1ῃ Αἴγαμ, Αὐτηθηΐϊδη δηᾶ Βα] 6 - Κ']΄Δυοηϊο 6 οὁ0- 

ΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ πα ἃ συζέιγα] ΘΧΡ]ΟΒΙΥΘ ΟΥ 1.8 ΓΟ ΑΙ ΒΘ 8807, ὙΠΘΓΘ 

Ψ6 Βῃου]ά οχρϑοὺ {π6 ἀδβοοπάδης οὗ δὴ [ηάἀρ. ρα]αίαὶ θχρ)οβίῖγβ, 

ἱ. 6. βρίγδῃηί οὐ δῇῇζνϊοαία, δ πα ΘΟΠΥΘΙΒΟΙΥ. ΕἸΧΘΙΏΡ]68 ἔγοπι (0 

ἢγϑὲ δα ἰαϑὲ παηθᾶὰ ᾿δηριδρο- ΤΟ ΡΒ, ἢᾶνθ Ὀ66η οΟ]]θοίθά ὈΥ͂ 

. δοιαὶ ἴῃ Κυπη Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ 114 ἶἰ 1258  Α δηδὶ 

ΔΏΒΎΘΙΡ ἰο {π6 ααυθδίίοῃ, ΠΟῪ {18 ᾿πίοσοθδηρο 18 [ο Ὀ6 Θχρίδιπαά, 

τησϑὲ ὍΘ Ιοἵ ἴον ὑπ6 ζαΐυτο. ΕῸΓ ἐπ6 ργοβοπὲ (π6 ἔΟ]]ΟΥΤΙΠΡ᾽ 866Π|8 

ἰο ἴο πῖθ ργοῦδὈ]θ. 

1, [π ομθ ροτίϊοη οἵ {πθ 64868 (86 τηϊχὶπρ' οὗἉ ἐπ 6 ἔνγο 6148868 

οὗ σομπβοπδηίβ νγὰ8 οδιιθθα ὈΥ̓ [ὉΓΠῚ-ἰγα μΒἔθγθθ. 

ΤῊ8. 18 Βθθῃ οἰϑαγοβὲ οὗ 4}} ἴῃ ϑΞδῃηβ ευῖέ, Ὑ ΠΘΓΟ σοῦ 80.068, 

ΜΠΟἢ Μ6ΓΘ ΟΥ̓ Ί ΠΑ} αἰ θγοπί, τορι] αΥ] [611 ἑοροίμον: ἀῇ Ξξε φᾷς 

διὰ ζ5, 7 --- ᾳ δπὰ ὅ, ἃ --Ξ αἷν δᾶ δ}. 
Τὺ ὀλ͵ῥάκέϊ ο 6418 δῥέξάξκίαπια- δΒαροι]. ἔγοπι ὀῥίξα)- 

᾿ϑα ηρ᾽, τὰ ἀέ ἱπϑίθαά οὗἨ δέ οῃ δοοουπὲ οὗὨ 2. 86. ὀλίῥάξκξι ποπὶ. 

Βῦ. δδϊδάζκ (ἵν. Ἐδιίδακξ, 8 641, 1) 1οο. ρ]. ὀλέῥάξκξὝῥιι, ορ. ΑΥ. 

δαρδαζ-α- -Ξ-Ξ ὅϑκν. ὀλδῥα)-ώ- “τλοάϊοῖπο. ΑΥδΡ ἐπ6 δπδίορυ οἵ 

ἐγᾶφά- ᾿Δδπἀοπηιοπί, τοϑὶρτιϑίϊομ᾽ Ὀθβἰ46 ἐψάγαϊξ (τὶ. {764- οἷο. 

γὲ8 ἰογιηθά ψᾶσα- ἴῸΓ οἷάον ψἄ)7ά- 'δπι οθυηρ᾽ Ὀοϑῖάθ ψά)αϊξξδ (τί. 

ἀαξ-)}) ΘΟΥΓΘΒΡΟΒΑΙΠΡῚΥ αἴξον πἰ-ἀἀσἠά-8. ᾿ἀραί Ὀθϑιάθ ἀαἦ»- (τί. 
ΟΠ 64ᾳ},.-} οἷο., 8ᾳ-αδρ]ά-5 ἴου οἱάδθν 8ᾳ-ἀδῃά-8 “ἃ οοιηθπιϊηρ ἰο- 



ὃ 467. Ιπἰογοθδησο οὗ {π6 Ρα]αΐδὶ δηά γυο] 

φοί μοῦ (τί, ἀλοὶδ,-). ὙΜΙ ταβρ δοθὰ ῳ ε 

(Ρ. ΑΥν. ὁγαφαϊε, ᾿Ὅθαπι8, ταάϊαίθβ᾽), ")7-ἢ 

(οΡ. ἱπᾶϊο. 8. 85. πιάγδε), βαγσά- ἱσυϊίοτ᾽ (6, 
ραγέ, ἀἰφσαϊά- ᾿Ὀθβιηθαγϑᾶ᾽ ἴοὸσ σορι]αῦ ῬαἹ 

ΤῊΘ ΘΟΏΥΘΙΒΘ ὑγδϑθγθμοθ ΟΟΟΙ ΓΙ Θα 6: 

ἴοΥ δῃά δοβίἀθ ἀγσαλαγ- φαγί. ἔα. ἢἱ 

ἀδγομραῖ- 1). 

Ιῃ Αγπιθηΐδη {Π6 8έ ἴα ἀπ βέγ “ἀδυρῃξα 

ψ] ἢ (Π6 τοοὐ- ἤΠ 4] γϑ δῦ οὗἁὨ ὑπ6 οὐδὺ Ἰδῃρὺ 

ἱπέο Θχ᾽ϑέθποθ ἐπγουρὰ ἐμ ᾿ἰπἤσθποθ οὗ 48 

ἘΠΕΧΡ]ΑἸ 64), χα ἢ 161} δοοογάϊηρ ἰο Ηἱ 

ἰξ 18 Ἰη ΒΕ} υ86(, 

2, ἌΒοιθ ᾧ δπὰ σ δρρϑᾶγ ἴῃ Βαϊ 

8: Ὁ] πίβ, ἐΠΘῪ ἈΓῸ ἄπο (0 ἃ ὈΟΓΓΟΥΊηρ ἔτος 

ἢ συ ίαγα] ΘΧΡ]ΟΒῖγΘϑ; {18 ὈΟΓΓΟΎΠΠΡ, 

θδοῖς ἕο {86 ρογοα οὗἩ ἐπ ἱπᾶρ΄. ρῥγῖπι. οἱ 

ἯΟ ΔΙΤΟΔΟῪ δου ἰο {818 (π6 αἸ ΘΓ ΘΠΟι 

Ῥογ8 {π6 πάρ. ἰδηραδροθ ἰο ὈθΘ αἰν1 6 

Τιυβ ΟΙΒυ]ρ. βροκγὶ 'βοοϑσ᾽, ϑυθθνῳ ᾿Βοογυβ᾽ 
βἰο., Ὑ βίοι Ροϊπὶ ἰο [πᾶρ. ᾿ϑμοζμνγο- Ἐβιρι 
φαϑὶ ὈθΒΙα6 [ω1|0ἢ, Ζᾷϑὲ-8 οἴο., 110}. ἀἰαμϑαῦ 

βἰμομά θατηρ, οὐϑάϊοηί Κκν. ἐγόδανηαγ 

ρέοζε ΤΑΙ. ρέόϊοι.-8 ᾿οαἰεθΘ᾽ Ὀθθῖ46 ὅ5Κγ. 2 

Ὁδη θ69149 ΚΡ. ἐριάξγιι- ᾿ταουβίαομο᾽ (0 

μι}. φαγάα-8 “υγάϊθ ΟΟΒυ]ρ. σγααΐ Ἱ 
18. ξααΐ-8 'ρῬαβέυγο-στουαπά (ορ. 8 889. 

8. [π οη6 ρΡοτγέϊοῃ οὗ {Π6 οϑ868, ὙἘ] 

ὉΠᾺΘΡ {ΠῚ8 οαἰοΟΥ7, 0 ᾶῦθ αἰ θγοηΐ 

βοραταίθ αηπᾶ- "αοπᾶ- 'πσιίθ (Βκν, σηᾶ- 6 

ἔγοιῃ τὲ. ἔδοη- ᾿σἰσιοτθ; ΒΚ. ἀβξέ- Ὁ 

(8 438 α) ἴτομῃ τί. αἢᾷἢ- ἴο 466, β την 
ἔτοπῃ ἡπξῆα- ΑΥ. πιαρζα- ᾿ατὶπθ. ϑυοὴ 

1) ὙΠῸ ἔμοβο β,κγ. πον  ογιβδέϊοηβ ορ. ὃ 

2) ΤΊιο ἢ ἴῃ β5κκν. ἀμλέϊάγ- 18. [86 ΤΟΡΌΪΟΓ 

7)Ὰλ ΞΞΤυάρ. σῇ ὉΥ ὃ 44ὅ, 88 τηυϑί Ὀ0 Γοπιδτ θα Ὀ6 
Φιβοῖν, ΧΧΥ͂ 68. 116. 122. 



844 Ῥγΐ, πὰρ. ἔθηυθθ, πιοάΐϊδο δηὰ πιθάϊαθ δθρ. 8 461--469. 

Β᾽ ΠΙΙΪΔΓ 1 βουπα δπα πηϑϑηϊηρ, θυ πουθγέῃ 1088 ποὶ το]αἰθα οἱγ- 

ΤΩΟ]ΟρΊΟΑ]]γ, οοοὺν ἱπαθορᾶ οἴζοη ϑῃουρἢ Θἰβο ΘΓ, 88 6. δ. ὅΚΓ, 

δμαηιδἢ- δια βέαπιδὴ- ᾿ἴαβίοπ, βϑυρρονγί᾽, μοσἧ- δὰ μεαΐ»- ᾿Ἰοδά᾽, 

Ἐθπι. ΤΠ πιϑηποῦ ἰη ἩΜοἢ {. Βομπιαὐ (ἰπ ἔπι ἀγέϊο 16 αυοϊθά ΔὈΟΥΘ) 

αἰϊοιρίβ (0 ΟΧΡΙαΐη ἔδο ἱπέθγομδηρο οὗ ἐπ νχζο 0188868 οὗὁἨ ΟΟὨΒΟΙδηἰδ, ἰδ 
ἴῃ ΠΥ ΟΡ πίοῃ ὈΥ ΠΟ πιθ8ῃ8 ΟΟΠΥΪποίηρ. 

Β. ΤΗ͂Ε ἘΧΡΙΟΒΙΥΕΒΚ ΑΕΤΕΒ ΤΗΕῚΒ ΕΟῈΝ ΟΕ ΑΚΤΙ- 

ΟΥΓΑΤΊΟΝ. 

Ρυιϊίῖνο πάρ. ΡΟΓΙοα. 

8 4608θ.( Τῇο [πᾶρ΄. ῥγῖπι. ἰδηρυᾶρο δα, 88 δᾶ βθ6ῃ 

ἴῃ ὃ 822, [ΟΡ ἔοττηβ οὗ αὐ οι ]αίϊοη : ἰθηι168. ὙΟΪοΘα τηθίδθ, 

ΔϑρΙΓαίΘα ἔθπιιθ8 δηαὰ δϑρίταΐοα γοϊοθα τηθᾶϊαθ, 6. ρ. ἐ, ἃ, ἐδ, ἀ. 

ΕΧΑΙΏΡ]6Β ἴον ἴμ6 ὑγο ἢγβὲ δηὰ ἴον (6 ἰαϑί οἷδδβ ἤδυβ Ὀδθῃ 

δῖνθῃ ἴῃ δδ 824--3260, 848---850. 881.---888. 418---428. 

Ὗ 6 Βαᾶνγθ ποὶ γοί ρίνθη ϑχϑηρ θ8 ἔοῦ {86 ὕθηιθθ δβρίγαίδθ 

ἴῃ βθοίΐουῃ ἃ. ἀπά, οὐΐπρ' ἰο ({Ἰ6ὶὺ σοι ρα ΘΙ δι28}} παπιθοῦ 

8π4 ἔπ0 Ὀθοῦ αν αἰ Που 168 ἢ πο (86 ααθβίϊοῃ οὐὨ ἐδιοὶν 

ΓΟΡΌΪΑΡ τοργοβοπίδίοι ἴῃ Π6 ὙϑΓΪΟῸΒ ἰΔηραδρ6 8 .8 Βυγγοιπάσα, ὃὶ 

ΒΘΟΠΊΒ ΒΡΡΙΟΡΙΪαίΘ ποΐ ἰο ἰγθαὺ ἐπὶ8 ἴοσπι οὗ δι οα ]δίϊοι ἴῃ {818 

βϑοίϊοῃ ἰθὺ, ἴῃ Θδ 0} οὗἨ [16 βοραγαίθ ἰδηρυδρθ- τοῦ ρθ, Ὀσὺὶ ἰο 

ἰγοαὺ 1ξ ὁ0]] ΘΟ Ι ΟΙῪ αὐ ἐπ6 οηα (8 658), ἰπ ογᾶθν ἐμδὲ δυδγυ μη, 
ΜΒ ο ὈΘ]ΟΠρΡ8 ποῖῸ ἴτγοπι {Π6 νϑιγίουβ ἰδηριδρθδ, Δ ὉΘ Ὀτουραί 

ἰοροῦμοῦ ὑπο ὁπ μοδα. Βϑίοσο ἔθη ΠΟΥΘΥΘΡ ὙἯ6 8}}8}} ΠΟΎΘΥΘΙ 

ΒΑΥΘ ἰ0 ἀΐδβουβ8 (6 Διϊδίουυ οὗ {86 ῥγίπι. ΑΥ. ἐθῃιθβ 880. ἰῃ 

ὃ 4715. 

8 460. βουθγαὶ οὗ 6 ομδηροθ ἴῃ {π6 ἴογηι οὗ δυεου δέοι, 

ὙΒΙΟΙ 87.6 ΘΧΒΙϊθ4 ὈΥ (Π6 Ιπᾶρ. οχρ]οβῖνθθ ἀπ Ὑ Π10}} ἴῃ ΠΙΔΩΥ͂ 

ὁΆ808 8ΓΘ ΓΟΡΑΓΑΘα 848 Παυΐπρ' ἰδ ῖκθη ρ͵δο0 ὙΠ} ΘΔ ἢ ἀθυθϊοριμθπί, 

Πα ἴῃ 411 ῬσοθδὈ}  ΔΙΓΟΔΥ ἀγίβοη ἰπ {86 ρουϊοᾶ οὗ ἐποὸ [παᾶΡ. 

ΡΓΙΠπι. ΘΟ ἰγ. ἘΠρΗΐ ο8868 ΓΘ ἕο ὯΘ Δ Κθῃ ἰπΐο Θομβι ἀθγαίιοῃ. 

1, ΤῊ ομδηρθ οὗ τηθάϊδα ἰπίο ἐθηὰθθ ὈΘίΌΓΘ γοἱ66]688 ΘΧ- 

ὈΙοβῖγοθ δπα βρὶγαηίβ. πᾶρ. Ἐ7μρίό- ᾿'γοκοᾶ᾽ ἱ. 6. Ἔ7μ4 Ἐτο- ἔτοπι 

τί, 76μαᾳ-: ὅκν, ψωμκίά- αΥ΄. ζευκτό-ς 1,ἱ. ἡηποίμε8 Τλϊῃ, 2. έα-8. 

1πᾶρ. "ροίϑιξ Ἰοο. ρ]. ἔν. Ἐρϑά- οοί᾽ : ΒΙκν. ραΐδά ΟΥ. ποσοσί ποσί. 



ἢ 469. Ῥυίπι. πάρ. ἔθπαθθ, πηθάϊαθ δηᾶ πιϑάΐβϑθ 880. 940 

2. Τηο ομδηρθ οὗ ἰθηῆσθθ ἱπίο τηράϊδθ Ὀοίογθ υοϊοθά οχ- 

Ρἰοβινθθ δηα βριγαπίϑ, [πᾶρ. -δά- πϑαϊκοϑὲ ἔογσῃ οἵ ροά- : ὅ8|κγ, 

μρα-δά-ἀ- ἃ Ῥουπάᾶϊπρ, ἐγαπιθ] ρ᾽ τ. ἐπέ-βδοαι ᾿άᾶγ αἴϊον [ἢ 

ἰοαϑ’ (δ 8325). ὙὔἶαοῪ δββϑιιπηθ Ῥωφαδλϊβ, "μϑοἠϊβ, ἔγαδῆῖβ ἃ8Β 80 

Ἰπάρ΄. ῬΥΪΠΙ. ΤΌΓΤΩΒ ἴῸΓ [86 ἰπδέν, Ρ]. ὅν, ἀααδίἐδ (ααἱ- ἀαπέ- ἸἸοοϊῃ}), 

οἱἀδλίδ (οἱδ- 'οἴδῃ, ν᾿ ]Πὰρ6 σοταηπηαηϊἐγ᾽, ορ. 8 404, 8), γσἠδέξ (γο- 

Ἔγπη). ΤῊΪ8 ΔΒβι τα] δύο ΙΠΔΥ 4180 μᾶγθ οχίθηἀθα 1[86}7 ἰὸ 

ἀου}]6 οομβομδηίθ, 88 συ. ἰηβίγ. 9]. πμώδδῥίᾷ (παρί- παρᾶΐ- ᾿ο- 

ΒρΓ 0} ἔτ. ἐπμαδαδῥιὶξ, Ιπᾶρ. ἐποδαδλῖβ. ΟΡ. αἷ8δο Αυ. ἱμβίγ. ρ]. 

αχα-διξ ἴτ. αϑί- ᾿Ὀοπθ᾽ : αγ. ὀστέο-ν δἀῃὰ πάρ. χά ἴτοιι 84 ἴῃ 

ἡχσααλὲ Ὅθ᾽ ἱηρογ. ἔν. τἴ. 68-, ᾿86-24.- ρον, 8[. ἔγοιῃη τί. 804- δῃᾷ 
ΒΊΑΙ [ΟΥΤΏ8, 8 ὅ89, 1. 

8. ΤΠ0 8146 ὈΥ 8]46 οχϊβέθποο οἵ αν. ἕβδομο-ς δῃὰ Ο.Βυ]ρ. 

97} ορίμηυβ (8 ὅ47 τϑηὶ. 2) ρϑυπηϊθ ΟΡ ἀβϑιπηηρ ὑμαὺ ἴῃ 

[πᾶρ. ἐμοῖο βέοοά Ὀοβίάθ ἔβορίηι ἰῃθ ογάϊπα] "ϑδεράμιό- οὐ ᾿βοὺ- 

ἀριό-. Ιπ ἐμαὶ σα86 αἵ. ὅγδοο-δ σου] ἃ Ὁ6 ἃ βρθοῖδὶ ασθοὶς ἔσδῃβ- 
[ογπιδίϊοπ οὗ ὀκτ- δου ἔῃ δμα]ορῪ οἵ ἐβὅ-. ΒΞ: ΠΥ] Ομ 

Ζ0 αδϑοι. ἀ. Ῥογῖ. 521. 

4, ἐ Ὀοίοτο ἐ ἐξ δπὰ ἀ Ὀοίοτο ὦ αἢ. Οδιηιπαίθα οχρίοϑίυθδ 

ὝΘΙΘ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ποὺ βροϊζθῃ ἰθγθ, Ὀαΐ αϑνιοαία -ἰ- Θχρ]οβῖνο 9 

τι ἐ(Ὁ) δπὰ ε"α(ἢ) Ὀυδ δὲ (π6 βᾶπι6 ἐϊτπηθ γθδά Ὁ δαπηὶ ἐπα 

1ξ τϊρῦ ρογηᾶρ8 ἤν ὈΘΘΠ ΙΏΟΓΘ οοτγθοὺ ἰο δανο στ ίθα ἐρέ( ἢ) 

δηὰ ἀἀδα(). Ἐὸν {μὸ Ἰϊξογαίαγο οὐ ἐδμῖ8 ροϊηξ 860 Οβιμοῦν ΖΓ 

Οἴοθοι. ἃ. Ῥοσγῖ. 560.1). ἘΝ. ρ. ᾿βο ἰό- (ραγί. ἔν. σί 804- 810} : 

5Κν. βαἰἰά- Αγ. μαδβία- [,αἱ. οὐ-8088ι,58; ἑαοα αἰέ ((μαὲ ἴθ, "4ε- 

ἀ ταλὶ, 2. βρ. ἴρον. οὐ [μ6 τϑάἀυρ)]ϊοαίθ ργθβ. οὗ ἀδ- ᾽ρῖγνθ᾽) : 
81(ν. ἀδῃξ ΑΥν. ἀαφαϊ. 

ὅ, Αϑριγαίθθ Ῥγοῦ Δ ὈΪΥ ἰοϑὲ ἐμὶν δϑρίγαύϊοι Ὀθίουθ δδρίγαίθβ. 
γε τορατὰ 6. ρ. “μα διἐβ ἃ8 (86 [πᾶρ΄. ῥυτὰ. ἔογι οὗ βῖκγ. ἱπβίγ. 

Ρ]. γιαῤιίξ (ψιαάΐ- Ῥριδ, θα 160). ΙΗ Οἷἦ. κύσθο-ς ᾿ὰ ΒΟΊ]ον, 

Ῥπάοηάα τυ] τ᾽, [,4ὲ. ομϑέῦβΒ, Ααοίῃ. ᾿μιφζα ᾿ἰγθαϑυσο,, ὙΒοἢ 

1) ΤῊὴο οὈ͵]οοϊΐοπ γταϊβοὰ ὮὉΥ Βαγέποϊοιαδο ἱπ Ηἷβ τϑοθηὺ ποῦῖκ Ατ. 
ἘότδοΒ. ΠῚ 19 δραϊπδί στ ηδὲ γὸ ΠΔΥΘ βίαϊθα δου ἴον ἔμο πάρ. ῥγίπι. ἰδη- 

ξαδρο, 18 ποὶ γα]14Δ. 1 κἀ8 Ὀθοδῆθ ᾧ Ὀσίογο οχρ οβῖθβ, ἢ ὉΥ ΠῸ πι|θ8}8 

ΓοἸ]οτα παὲ π6 αϑτιοδία ἐ9 ({5) τουδὶ ὑπᾶορ ἐπ6 βαπιθ οοπάϊἑίομβ μᾶνθ Ὁ6- 

ΘΟΟΣΙΘ ἐ. ἔχ, »7, ποῖ ζδ, 8 σογγοϑροηῃὰ ἴο ἐ8. : 



846 Ῥείπι. [πᾶρ. ἔθπυθδ, πιϑάΐδο δηὰ πιϑάΐδθ 880. 8 469. 
--..-.-ὄ Ὁ οὖϑ.ϑ. ῦϑῷᾧΚΧὅὯΓΡὁ......ὖϑ.. ὁ. ..ςἘς.- “ὁ . ....-...... Ἀ ὀα..--ς-. 

θϑϊοηρ ἰο τί. ζομαΐ- ἴῃ ατ. χεύθειν Αρ8. ἔγάαη ἴο Ηϊάθ᾽, τθῖ8 
8 οχίἰθηβίοη οὗ ἰμἷ8 τέ, ὈὉΥ τηοᾶπϑ οὐ ἐμ 'τοοὐ-ἀοἰθγηϊηδίϊυο᾽ αἦ" 

88 ὙΘ Β5ΒΌΠΙ6 ἰπ δᾷ 494. δ07, δ86., ἐβοη Ἐζμα" αἢ- (8. δῦουϑ 4) 

88 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΒΡΟΚΟπ ἴῃ Ργῖηι. [πάρ 

θ6. ον ψὰβ (86 ΘΟΙΙ ΠΑ ΘΗ --- Ἡ ΙΟΝ τησδὲ ὍΘ Ῥγδδαρροθοά 

ΟΥ̓ ΠΙΟ]ΟΡΊΟΔΙΥ --- τηθαΐα 880. -ἰ- ἔ ΟΥ 8 ΒρΟΪζθῃ δὲ ἐΠ|6 ἐϊπ|0 ἷπ|- 

τηθα Δί  Ῥγθοθαϊπρ Π6 αἰβίπίορταίίου οὗ {π6 [πάρ Ῥυῖπι. οθπν 

τησηἰγῦ Βα 88 ὁ. σ. {π0 πάρ. Ῥείη. ἴοστῃι οὔ ἂν. ἀμ φ'ἀαγ- 

τ}, ἀμζέον- ᾿άδὰρ Ὠέογ᾽, σὨ] ἢ, οα οὐγυμοϊορίοαὶ ΡΥ ποῖρ 68, που]ὰ 

Βαγθ ἰο ὈὉ6 ρυὲ ἀονῃ 88 ᾿αμιαλίον- ΘΑ Ῥοβιεινο ἈπϑνΟ [88 ποί 

γοῦ Ὀθοῃ ουμα. ΥἿο ἰοᾶνθ ουὐΥ {π6 αιθδέϊοη 1πἢ ΟἿΣ Θχροβίεοι 

οὗ ὑπὸ Βἰβίουυ οὗ {π6 πάρ. ἴΌγπιβ οὗ δι οι ]αίϊοπ ἴῃ ἐἢ 6 βοραγαίο 

ἰαηρσυδροθ δμα αἰβοιββ ἰὲ δ (86 ϑῃὰ 'ἴπ ὃ ὅ5δ2. []1η {6 δβθοίϊοῃ 

ΟΝ Αγγδῃ ὃ 482 σψὸ 8}|8}} ἨΟΎΘΥΘΙ ΡΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ἐγθαὺ [Π6 δρθοίαὶ 

ΒΙΒίΟΤΥ οὗ τηθαϊα -{- τηρᾶΐα 88Ρ., ὮΙ οἂπ 6 ρΡὰὺ ἄονγχῃ Μιὰ 

ΟογδΙ ΠΟῪ 848 {π60 ὑγῖμ). ΑΓ, οσάδυ οὗ δὐιουϊδίϊοη. 

1. Ομδηρο (Ὀοένθθῃ ἔθη δηαὰ τηθαϊα αὐ ἐμ οπα οἵ τοοίβ, 

θ6. 8. 84ηαρ- : ϑηαὃ- ἴῃ αν. σχαπάνη ρϑάθ᾽, Ο.1,8[. δοαργβ : [Αἱ, 
8οαὖῦσ, Τ ἢ. δκαδὰ-8. οαἰέίηρ᾽ (8. 846): ρᾶξ-: ρᾶξ- ἰὰ Τιαἰ. μᾶΣ 
ραοὶΒ ὅν. ράξα-8 Ἴοορ, οοτᾶ᾽ : αΥ. πήγνῦμι Ἵ ἰαδίομ᾽, [μδἱ. 

ρμαησῦ; (δ)ροῖ- : (ϑ)ροᾷ- ἴὰ βκν. ράῤψανεϊ ὋἽ 80θ0᾽, 1,4. -ϑριοῖο, 
ΟΗΟ. 8ροδιδη 'ἴο βργ᾽ 8ρᾶλϊ Ῥγυάρηί, νυῖβθ᾽ : Ο.]06]. βϑρακγ' 'ργυάθῃέ, 
ΒΘῃ81016, ΟΟΒυΐρ. ραείδἑ ᾿αἰλοπάθγο᾽, το. νι ἢ 86 Ὅᾶγοσθ. ΤῈ6 

ἰθηἷβ 18 ῬΓΟΌΔΟΪ στρ ΒΟΥ οομβίἀογθα 88 ἐπ6 οἱάθυ. δγιϊουϊδέϊου, 

ΤῊ6 οἰγουχμηθέθποθδ, ὑπᾶθρ Ὑ οΝ {18 ϑοιπά-τηοάιβοδέϊοη τηδάο 

118 ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ, 8.11} γοπηδίη ὑπαθίθυμϊπθα. Οὐν. ρ. 188 ἔ. 

ῬΙΟΘΔΌΪΥ Π6ΓΘ 4]80 Ὀθίοηρ' τσ αν [168 ἴῃ ἐμ ἔογπι οὗ δγέϊ- 

ουϊαίΐου, ὙΠΟὮ ΟΟΟὰ ἴῃ ΟΥΟΓ Ροβι οπ8 ἐμδη δ ἐπ9 ϑῃὰ οἵὨ τοοίβ, 

Θ. ὅ. 5Κι. ἀαξαί- : αγ. δεκαῦ- ᾿ἀοοδάθ᾽ (ὁρ. 8 288). 

8, Ομδηρο Ὀούνθθη πηϑᾶϊα 880. δῃά τηράϊα. ἐθηιδῆ- : βίενηδ- 

ἴῃ 5|κν. ϑέαδηηόηνέ Ἵ ἴδδίθπ᾽ ρσορ᾽, ρογῖ, ἐαϑίάνεδὝα, τ. ἀ-στεμφῆς 
ΠΡΓΘΒΒΟα᾽ στέμφυλονν ἃ δ͵ΙΆΡΘ ΟΥ ΟἸΪΥΘ αἰγθδαγ ργϑββϑά᾽ : τ. 

στέμβω Ἵ 88ακο, ἐγοδὰ οὐ᾽, ΟΗΆΘ. ϑίανιρ δι [ἴο βίδιηρ᾽ ϑέιμηρήῇ 

ἱδἰταρ᾽ ({ἰ. 9έανηῦγα-8 ᾿ἰγαη]ς, βέθπι,, δέ ἤεόγα-8. ᾿δέαπηρ οἵ ἐδ8 

(411, βέιμηρ᾽ ΠΙΔΥ ὈΘΙοπρ ἰο ἰοῦ σοοὐ-ἔογμα). δδμά]ι- : δμμά- 
(γοαῖὶς τὲ. ἔΌΓΙ.8) ἴῃ Κρ. ὀμάλμηά- ᾿Ὁοϊέοπι,, α΄. πυθμήν Ῥοίξοπι, 



ἢ 469-- 410. Ἱπάρ. ἔθπιιοθ, πιοράΐϊδθ πὰ πὶ 9 88ρΡ. ἰπ ἀσύβϑῃ. 841 

οπά οὗ « τοοί᾽ : ΟἿ. πύνδαξ ᾿Ὀοϊίξοπν (τ π- [ῸΓ φ-, |1Κθ πίστις 

ἴον ἔφιστις οἴο., 8006 8 496), Αρϑ8. δοίρι Ο.166]. δοέμ “θοίίοπι᾽ 

(Πα. βιπάν-8 πὰ ΟἿν. δοημα δοη 'Βο]θ8᾽ δἃ.θ διῃθδίριοιβϑ).. ηιδῇἢ- : 

"ποῇ- ἴθ ϑκτ. πιαδάμ 'στοαῦ : 5ΞΚυ, ηια͵ηιάη- ᾿ρτοαίπϑϑβ,, ΟΥ. μέγας 

αοίμ. νη φιοαῦ, 851κκι. αμάμι : αγ. ἐγώ, Ἰ1μαϊ. ὁσο αοίῃ. ἐΐ 

Τ, ΤῊΘ πιράϊα 48ρΡ. ἰ8 ροβϑίγ ἐπθ οἱάος βουπᾶ. Τὴθ οἰγοιπι- 
βέδποθ8, ὙΠῸ ΜΠ ΪΟἢ {ΠπῸ ποα!βοδίϊομ πιδᾶθ 18 ΔΡΡΘΆΓΔΙΟΘ, 8 ΓΘ 

Αἶδο θγθ υπάοίογπηηθά, [Ι͂ἢ τηοϑὺὶ οὗ {6 ο4868 ἃ Ππ888] 18 ἴῃ {0 

ΥἹοἶγ. Ορ. Αὐκὶν ἴθ πογάϊδὶς ΕἸ]ΟΪορὶ 1 170 τη]. 

Βοπι. 7. νου ΕἸΘΥΠ ΡΟ Κυμηβ Ζίβοιγν. ΧΧΥ͂ΙΙ 4718, [01] Οἱ πρ ἀρ 

ὖ. Βοδιταἰ 8 [ΠΘΟΥΥ, οοηϊθοίΐατοβ ἐμαΐ ἰῇ (Π080 ο8808 ὙΠΟΓΘ ἰὐ 18 ἃ αυθϑίϊοη 

οἵ δ : σ, πο βουπά νγχὰβ ποίὑμορ σ'ίλ [δ᾿] πον σ' [6] ἴὰ [π6 ραγϑπὺ ἰδηράδαρθ, 

δα 4 νοϊοθὰ ρϑ]αΐδὶ βρίγδπύ γ᾽. 80 Ἰοῃρ 88 8 πΠ|οῦθ βρθοΐδὶ (Ὁ ΘΠΕΙ͂Υ 

ποοἀ64) ἱηνοδεϊραίίοπ ἱπίο {89 1016 αυθδίϊΐοη οὗἩ {86 οἰιδηρο ἴῃ [Π6 ἔῸΓΠὶ 
οὗ γι ϊου]αίϊοη ἰπ ἔπ9 Ιπάρ΄. ὑσὶπι. ρογίοά 18 8{}}} ναπίϊηρ, ἰξ Βθθπὶ8 ἰ0 Ππὶθ 
ἸΟΓΘ Ῥγυάθην ποὶ ἰο βορασγαίθ ἐπ οἤδηρὸ ὅδ : ἢ ἴγοπι ὑπ6 σαβθβ δὴ : ὃ διὰ 

ἀλδ : ἃ. ΜΉ (πο86 ὁ ἰ6. ΠΑΓΪ]Υ ῬΟΒΒ1Ὁ]6 ἰο βίαγί ἔγοπι 8 βρίγϑηΐ, ὙΠῸ 
8 ΠΒουιορ ΘπΘοῦδ ὙΠ} ἔπ γ᾽. 

ΑΣΥΔ1. 

ὃ 410. Το αἰδδγθποθ Ὀθένγσθοπ ἐπ6 [πᾶρ΄. ἔογπιϑ οὗ αγίϊου- 

ἰδῆ νγὰ8 80}}} ργθβοῦυϑά ἴῃ (6 ρογὶοἂ οὐὗἁἩ {μ6 ΑΥΥδῃ Ρ.11Πὶ. 

ΘΟΙΩΙΠῈ 1 γ. 

ΤῊ ρα]δίβ]β ὦ, ὅ, 81 ἀρροαγϑὰ 88 δ-βουπᾶβ: ὁ, ὦ, 4], (Β 896). 
Ιπᾶρ. α"ἀ(8) (8 469, 4) τοῦδ Ὀ]Υ ἐμθα Ὀθοδτηθ χά(.), 6. δ. 

᾿ἀασαλέ --Ξ Ἰπὰρ. Ῥαθα αι 'σῖνο ᾿πηρ6Γ.,) δὰ ἐμὰ8 61} ΘΒ ΓΘΙΥῪ 

ἰοροῖμον τὰ [ηάρ. Ζα() (δ8 590. 591). 8,66 8 476. 

ΤῊΘ ογάθγ τηθά. 88ρ. -ἰ ἔ, 8 --- ψ ΕΙοἢ 8. οὐγτβο  ορ 4} ἰο ὈΘ 

Ροϑίυἰαἰοα --- ψγὰϑ τοργοϑοηίθα ὈΥ πιθᾶ. (ΟΓ νοϊοϑά βρίγδῃί) -[- 

ἀδ, χ. (88 469, 6. 5652) : ὀάμ, ἀἐάϊ, σάλ, ζαδ πὰ ὀσὴ, ἀδῖ,, 

φέμ, ἐξ᾿. Εν (80 ΓαγΒΟ ἰδίου οὐ {8686 οομλ δἰ παίϊοηβ ἴῃ ΑΥὐΎδη 

866 ὃ 482. 

ΤῊ ϑ8π8κὺ1 βοραγαίο ἀθυθιορπιθπὲ Ἰοἵξ ἐμ [πᾶρ΄. ἔογπιβ οὗ 

τ ου] δ 10 βοραγαίθ. 

ἴῃ ᾿νδῃϊϑῃ ἐπ Τηθα͵8 6 Δ8ρΡ. ὈΘΟΘΠ16 πιράϊδθ ἀπᾶ ὅ Ὀθοδπιθ 
ὃ, ΤΉοΒ6 ϑουπμᾶβ ἐμὰ [611] ϑῃξ γον ἰορθίμοσ αἶα ἰῃ6 Ιπάᾶρ΄ 

0 6186. 



348 πάρ. ἴθπυθθ, πιϑάϊαθ δηα χυϑάϊαθ 88Ρ. ἰπ Ασύϑδῃ. ὅ 411-- 413, 

8 471. ΤἸόθηυθ8. Ρτχίμι. Αὐ », ἐ, ἔ ο, ἡ τις πάρ. ";, 
ἐ, φ, ἦ. 

5κν, Αν. ΟἹοσβ. ραΐ- 411, Ηγ᾽, πάρ. Ἐρεί-. 88 821. 35]. 

5κν, Αυὐ. ΟἹ Ρουβ. ἰηΐογγορ. βίθῃῃ ἄα-, πάρ. φο-. ὅ5Κν. Αυ. 

οα ΟΟΡογβ. οὦ 'δῃά᾽, ἱπᾶρ. ἴη6. 88 1458-- 448. 

ΒΚγ. ἀξυα- Αν. ΟΟΥ̓Ροτβ. αϑρα- “βοτβθ᾽, [πάρ. Ῥεΐμο-. 88. 390 
---. 401. 

ἄν βθθὴβ ἰοὸ ἴθ αἀἰβαρροαγθὰ ἴῃ ἐμ ῥεῖ. Αὐ. ρογὶοά ἴῃ 

5κν. ἐώγψα- Αν. ἐπίγψα- ᾿χυαγίαθ᾽ ἔν. ὅ΄ ζέμγ-, ἴο Ἰηᾶρ. Ῥφοίμρον- 
5κν, οαἰράγ-αδ) οΡ. ΑΥν. ἄτχίιγψα- ΘΥΘΥῪ ἰουγίμβ ἐϊπηθ᾽ (6. 

δ θ4θ): 80 αἷ8ο ἐ ἰπ ἔμαρί-δι ΑΥ. παξδιε Ἰοο. 9]. ἔγοπι Ασ. 

παρᾶϊ- παρί- ΟἿ Βρεπρ᾽ (8. Οδἰμοῦ Ζαν 6808. ἀ. Ῥοσγῖ. 600). 

8 41Δ.: ΕἸΥΓΠΟΥ Β} Πρ οὗ {ῃ6 Ργῖπι., ΑΥ. ἔογπι οἵἉ δγίϊ- 

ουἰαϊίοη αἰὰ ποὺ ἰαῖκο ρίδοθ 'π ϑ'δ πα κυ}. 

ΒΘ τ. [Ι͂ἢ ἤοσηιβ ἰκὸ σασηπύ- ἴοπο, βουπά᾽ (νεζ- σαο-), γσηιῖν- “Ῥταϊβιη γ᾽ 
(αγκ- αγο-), ξασηιά- ᾿χοα ἢ γ, ὈΘπθυο θη (ξαϊ-), σἀσνηηίη- νἀσυίη- 'δΙοχαοη᾽ 

(υᾶξκ- υᾶσ-) σ δὰ ποΐ ΓΟΖΌΪΔΥΪΥ δνίβϑη ἔσγοπι ἦ (- ""-} -ἔπιτ) -«κῦ- τοτλδϊηϑα, σ0ρ. 
γἔκηιαβ- “πο δΊῖ, τἰομθδ᾽, γζρμά- ἱΒῃϊπἰπρ᾽, ραξκυά- 'τὶρο᾽,) Ὀαὲ να8 δοττονοὰ 
ῬΘΡΟΥ ἔγοπι ΟἰΘΥ ΦΌΓῚΒ οὗ ἐδ 6 881η10 τοοίβ δϑ ἰηβίνγ. οἄσδηίδ, γσλλεέβ, 2. 8ξ. 

τροτ. ξασαλί, ῬΑΥΕΥ ἔγοπι ἴοσπιβ οἵ γτοοὶβ ᾿ς οΥἰρίμαὶ σ΄ (4) 88 ἐΐψηιά- 

ΒΠΔΡΡ᾽ τέ. (8)εΐᾳ- (ξασιιά- ἰο ξακίά- |Κὸ ἐΐσνιά Ὀοδίὰθ ἐέά-). Βιπι]ας 

ΟΟΘΌΥΓΘΠΟΘΒ ἰπ ΟὟ. 8660 88 486 γοπι. 495 ΓΘΩ. 

δ 418. Τῃ Ιγδηΐδῃ ", ἰ, ἔ, 5 ΘΥΘ ΟὨΪΥ͂ τοίδιποα ὈοΟΓΘ 

ΥΟΥ͂Θ]Β ἃπὰ αἴΐου 8, ὁ. Οὐβθυν8θ [ΠΟΥ ὈθΘοδμμΘ βρ γϑηίβ ὈοίοΓΘ 

ΘΟὨβομδηΐΒβ. ΤῊ8 οἰδηρα ἰυοὶς ρἶδοθ Ὀθίοτο ὦ, “Ὁ, δἰΐουῦ {686 

ΘΟΠΒΟΠΔπΐ8] γΟὐ 618 8 ὈΘΟΟΙΏ6 Βρίγαηΐαὶ (88 127, 161). 

1. Ρυγΐπι. Αὐ. Ὁ. Ἂν. ΟἿἹΡϑιβ. 2,α- 'θϑοίογθ, ἔοτϑ᾽ : Ξ[κγ. ργα- 

τ. πρό, πάρ. ἔργο. Αν. ογ΄ σίξζγψα- ᾿δἰτοιομῖπρ 186} ἢ) ἔα]οομ᾽ : 

5ν, γ)ργά- ᾿δἰτοιομίπρ ᾿ἰ86}, βοίζίὶῃρ οὐ ἰμ6 ψἱηρ᾽, ΑΥΠΙΘΙ. 
αγοῖῦ ᾿ϑαρίο᾽ (88 291, 1. 830). Αν. ὥξαπέ- 'δλαχοβυβ᾽ ἔγουῃ ῥγῖπι. 

Ατ. ἢρ-μαηΐ- (8. 159 Ρ. 148) ἐο ἄρ- (466. ἄρθηι ποπι. 78) ᾿ναίοτ : 

5Κν. αρ- ἄρ- ἱμαϊοτ,. 
Αγ. -»έ- Ὀοβίάθ - ἅγ- ἔν. -ρίγ- (2Ὡ.) δθᾶὰ Ὀθϑιάθ Ῥϑυβ. -7- 18 

βίγδηρθ. πΠαρία ἁδογθη᾽ : 5Κν. βαρίά. κεογρία- Ῥαλ 'ἱπ ογάθσ, 

τηδάθ τρί᾽ : ἀἰρίάς-. Ῥτὶω. ἴτᾶρ. -7,- ῬυΟΌΔΌΪΥ Ὀδοᾶπιθ -Ῥέ-» 
Ρ. Ο.166]. ὀρέίον ἔν. οὔίογ ᾿αἴϊοτ οἷο (Νόγθθθ Αἶβϑὶ. Οσϑπισι. 

8 188). 



ἢ 418. [πάρ. ἔθπιθ8, πιϑάϊαθ δηὰ πιϑαΐδο δβρ. ἰπ Ασύδῃ. 849 

2, Ῥεὶπι.. ἀτ ὁ. αὐ. ῥισῳῃ ΟΙοιβ. ῥωρᾶνι (βμῦ- Ξξξ βυ-) 

ποθ᾽ : 5Κὺ. ἐσάηι. Αν. ἵῤυοζαΐ- ἃ. ᾿'πιοϑᾶ, ἀδηροτ : ϑὅ1κὺ. ἐψά)αϑ-. 

Αν. μιέδγα- ᾿οοπίγαοί᾽ : ΞΚτ, ηηγά-. Αν. ἐναοβηα- ᾿'ἀ664, πψοτκ᾽: 

ϑκν. ἐναμίηπά-. 

Ιὴ ΟΟΡΡεῖβ. ῥγ, ῥῦῃ ραβϑϑὰ ἰπίο 8, ὅψ. δὲ- ᾿πγϑο : Αν. }γ- 

8Κν. ἐγὶ- (8 261). δαδίψα- (-δὶψ- τὶ -ὖψε) ᾿ταθ᾽ : Αν. λαΐῤψα-, 

δκν. βαίψά-. 

Ιη Αν. ῥ᾽», ῥισ ραββϑᾶ ἴηἴο ἄγ, ἄλο αἴνον ΚΙ δῃὰ 2 (νοΐ 61688 

ϑρ γϑηΐβ αὐΐοῦ ἐἢ6 γοΐϑθίθϑα ϑρίγϑηΐβ Κ᾽ Φ Ὀθοᾶηθ συοϊοθὰ). Ἀοα. 
Γἄγ-ῦ 'ρῬᾶϊτοβ (ορ. αὗ. θιγα-τρ-ας) Ὀοβίάθ ἀαί. 86. ρ}ὲ᾽ 8 δα. 

86. ρίαγοηι, ορ. ὅκα, }1}7- ρὲ άγν-. υασᾶγα- ποτά, Βρθοϑοδ᾽ : ραζ-εΐγά- 

ὩὩοα᾽. σαχάιρα- ποτα᾽ ἔτ. ῥγῖπι. Ασ. ἔἘμαζοίμα-. Ορ. ἃ ἔν. ῥ Ξξξ 

Ρτπι. Αν. ἐδ ὃ 475. 

Ῥγη. Αγ 5Κν. ἐξ ξ ἂν. δά. αῤΚα- ᾿ἄτοβϑ᾽ : 5Κνι. ἀίζα-. 

ἰα-ῤῥκεμές ΘΑκ 5ἰ. οὗ [πΠ6 ρατγέ. ρογῖ. δοῖ. ἐο ἐσοαϊὶ Ὑὰμ8᾽. 

Ρυΐη. Αγ. ἐὰ (Ξκγ. 66) τε νυν. 85Ὲ ΟἿΡοῦβ. ὅθ. Αὐὖὐ. ψαβ-οα 

'φιοά-αιθ᾽, 4180 πο χϑοῦυ γι ζίθη ψαβοα (Δοοογάϊηρ ἰο ἐπ οἰγ- 

ἹΩΟΪΟΡῪ : ψαβ- σα) : ϑΚν, ψάσ-οα, φτῃ. Ατὶ ιαίσα πάρ. "ἰοίηο, 

Ῥιοα 4φο. ΟΟΡοΙβ. απὶγαδ-οὶν ᾿ΔΥΠπρ οἰἶβθ᾽ : 5Κυ. ἀηψάοσ-οἱα ῥτῖῃι. 

Αγ. Ῥαηγαίοϊά. Ον. οι. αδγπι. δ ἔν. ἐΐ, 88 δ16. 527. 

Ῥεῃ. Αγ. ἐ8 Ὀθοδιηθ 8 ἴῃ ΑΥ. (Ὁ. Ῥ6γβ.)} ἐβγοιρῇ ἐδμθ ἱπέβ- 

πιραϊαία βίαρθ 88... Αν. Ἴηαϑγα- ᾿Η811 : 5Ικγ, ηιάξβψα-. ΑΥ. ΟδΡ. 
Ϊοο. Ρὶ. ἀγμρ-θαϑ88 ἔν. ἀγεσευαπί- Ἵγϊηρ, [α18θ᾽, ορ. 5κν. ζόξα-υαΐϑε 

ἔν, ζέξα-οαηΐ- ᾿μανὶπρ ἃ τηαπο, ΑΥ. ποπὶ. 8ρ. α-ηογ ἰα-[ἃ5 “ἴτὰ- 

τιον] γ᾽ ἔν. ἐ-ἐαί-8,) ΟΡ. 800. 8ρ. ἀπιογ"ἰαίἄί- θη... ΟΟΥΓΘΒΡΟΒΙΏΡΊΥ͂ 

Ιηάρ, ἐ{{{} ΞΞΞ ρεῖπι. Αὐ, ἐδέ() (8. 469, 4) Ὀθοδπηθ δέ ἴῃ Αν. δηᾶ 

ΟΙοι8β. αὐ. ανρα-ραϑβίϊ- 'ὰ [ΑἸ] ηρ ἀονγη᾽ : 51. ραϊ-ὅ, ργῖῃ. ΑΥ. 

“ραϊϑι1.8, Τπᾶρ. Τροί [1-8, τὶ. ρεοί-. Αν. αδαραϑβίθηια- ϑαρ6.]. ἔγ. αδα- 

οαπί- Ῥίοιβ, ΠΟΙγ᾿, ορ. 851, -ναΐ-ἰαηια-. Ανν. μϑίρηια- ᾿αἰταοϑί᾽ : 

δκν. νέαγιά-.- ΑΥ, Οἢρ. 2. 86. ρογῇ. υδίϑίᾷ ᾿κπογνοδί : 5Κγ. 

σδίδα αν. οἶσθα, Ἰηπᾶρ. ἐμοϊξίπα, τὶ. μοὶά-. ΟΟΡογβ. α-ψαϑβίαγ- 

ῬῬοββοββοῦ᾽, ἴο β'κγ, ὥ-ψαί- 'αἰϊαἰπ, το). 
Βοπι. 1. Οὔδβοτγτο ἐμαὶ ἐΠ18 γᾶ. 8έ 4180 ἄρῬθδιβ δου ἡ δά μ δηά 

ἐποῖγ ἀρ μοηρδ, 88 ἰῃ νἱϑία- -- 5Κτ. εὐά-, οὐϊδίᾷ τε ϑκτ, νυέϊδα, ΟΡ. 
γαοδίᾷ (3. 8Βρ. ταῖά. ἔγοπι γαοα- '(ΚΥΟῊῪ υρ᾽, Μ ΠΘΓΘαΒ [πάρ΄. 8 πδὰ ὈθοΟσαΘ 
δϊ δἴνον ἔθ βᾶπὶθ βουπάβ. Το ἰγδηβίξϊου οὗἨ ἰθ, μὲ ἰηΐο ἐδ, μὲ γχὰβ δἰγθδάῦ 

οοιαρ]οἰοὰ δηἃ νὰ8 οἰοβθα, ψηθη ἰδέ ὈΘΟΘΙ.Θ δύ ἰπ ἰγϑηΐδη. 866 8 δῦθ, 1. 



8580 Ιπάρ. ἔθηυθδ, πιθάΐϊαθ δηὰ πιϑάϊδθ 88. ἴῃ Ατγδη. ὃ 418 -- 15. 

Ἐ θαι. 3. [πάρ΄ -8έ δηὰ Ιπᾶὰρ΄ -{" τοιμαϊπϑὰ βορδέδίο ἴῃ ΑΥ. δἷ80 πίοι 
ἤπιε). ΤΠ6 ΓΟΥΠΙΘΥ ΔΡΡΌΘΔΓΒ 88 -8 (ἴον α- ὙΟὙ76}8), πὸ Ἰἰαξίου 88 -ϑέ, 6. ὅ. 
8. 86. ἱπιρογῆ. ἄβ 'ογαί᾽ : βικσ, γοά, ἄβ ῥτὶπι. Ασ. ᾿ἄϑέ πὰρ. ὅξϑι (αν. ον. 
ἧς), 8. 858. ἱπιροτῖ, ᾿έδαϑέ ἔν. τί. 8εα. 'αῖ Ὁ ἔν. πὰρ. δ - οι, (δὲ 18, δι". εἰ, 
Ορ. Βαγιβοϊομιδο Ἠδηάῦ. 88 189 -- 141, Ατ. ΕογβοΝ. ΠῚ 18 ἢ. 

8. Ρεὶπι. Αν ἡ. ΑΥ. ψιιχία- Ὑγοκοά᾽ : 5Κν, ψμζίά-. Ἀν, 
85γα- τοῦ ΟΟΙΡοῖβ. ῥμῶγα- ἃ ῬΥΌΡΘΥ πᾶπηδ : 5Κν. ὁμά-γά- 'Ὄγιρα, 

ψὨ θ᾽, ΕῸΥ ἔαγέθοῦ Θχαμρ] 68 866 8 447. 
4, Ῥγίῃη. Ατ. σ 8 τορι αν Ὀοΐονο πὸ οοῃβοηδηΐ δχοθρὲ ᾿. 

Αν. ἐν ΟΡ ιβ. ὅν. Αν. ἐψαο-βηα- ᾿ἀθο4, τοῦτ ΟΟΡΡοιβ. α-δἰψαυ- 
απ (-δἰψ- τς -ὃψ-) Ἱ ποπηΐ, να] κοά᾽ : 5Κν. οψάυ-α- ἐδ ̓ϑιϊγ8, ΠΙΟΥΘΒ, 

Ορ. 8 448. 
8 414. Ῥείπι. Αὐὶ ρεΐπι. ἴση. ποη- μα] ἐ τι} Ῥγθοθαϊῃς 

Βργδηΐαὶ γ᾽ ὈΘΟΔΙ.6  'ἰῃ Αγοϑίϊο, 88 τίαῦψα (πιαξέψα-) -ξ ΟἹ οἴ, 

γ»ιαγίψα ὅν. γοα, η»ιάγψα- ᾿ταοτία! Ὀοϊηρ᾽, 8566 858. 2600. 288. 883. 

8 416. Το ρῥτῖπιὶ Ατὐ. ἔθθ 68 δϑρὶγαίδθ. ρὴ, ἰδ, ἐν 

οὗ “οῖΘ ποῖ ΓᾺΓΘ Βουπμβ ἴῃ {πὸ ρογϊοὰ οὗ {6 Αγ. ρῥτῖπι. 

οοπμηυπίίγ. [ὁ ἴθ ΟΥὉἩ ΠΟ πηθ8η8 ἀθἤη 6}. βοί ]θ ἃ (αὶ {{|686 

ΒΟυΠἀθ ἃτὸ ἰ0Ὸ Ὀθ0 ἰϊδορὰ ὕϑοῖς ἴῃ ΘΥΟΡΥ͂ 0486 ἴο [πᾶρ΄. ἐθῃμ68 

Δ8ρ. (8 δ5ὅ3). ΤΠ 8 ἔογπὶ οὗἁἨ αν ο ] ἢ ΤῊΔΥ͂ ΑΓΕ ἤᾶνα ΑΥίβΒθῃ 
ἴθ ἔμπο ρῥγῖπι. σι ρογίοα ἔγοπη ποῃ-αϑρίγαίθ ἰθηϊ 8, 6. ρ. ὅν, 

γαΐμ- 'Ῥαϊδ᾽, 8ἐμἅ- ᾿δίαπά᾽, [Ιὑ 8 οδϑυίαι ]ΥῪ ποῖ οἶθαῦ ΟΥ̓ ΜΠ δὲ 

Ιανγβ {18 Δϑρ᾽ γα 0 η ΔΥΟΒΘ. 

ἴῃ {ῃ6 ΤΟ]ονίηρ 88 ψγὸ 88}8}} ἀϊϑουββ ἐῆθ βίου οἵ (80 

ῬΥΐπι. Αγ. ἔθῃ, 88ρ. ὙΠ Πουΐ ἰδἰκίηρ ἰπΐο δοπβίἀθνα οι ϑέμ 6 Υ ἐι18 

ἔογπι οὗ δυἐ οι] δύο 88 ο]4 ἱπμουϊ θα οὐ ΠΟΌΪΥ ἀδνοϊορθᾶ. Ετοπι 

8 δ5ὅ8 1 18 οὐγίοιβ ἰπ δὲ ο4808 Ἧ6 ΒΟ] ὑπ6 ἔθη, 480. [ὉΓ ῥτῆῃι. 

Τηάρ. 

ΤῊΘ ΟὨΪΥ͂ ὁ486 ἴῃ ΜΒΊΘΒ ἐῃ6 βουηάβ ὑπάογχοπῦ ἃ ομδηβδ ἰῃ 

ϑιαηδκυιξ, τγὰ8 θη {Π|6 ΓΟ] ον πρ Β01140]6 θαραη ὙἹΓΠ 8 88Ρ. Οὗ 

ΜΠ 8 - ἀ8Ρ. Α ἰθηιΐβ ἔθη ἄγοϑθ ὈΥ αἰ88: πι!]δἰίοη. ζηηιδά- 

Ῥοί, πιιρ᾽ ἔν. Ἐλλιηηδῆα-8 τὸ Αν. χμηιδα-. Ῥοτί, οἱοϊιδάᾳ ὋἹ οὐαὶ οὔ 
ἔν, Ῥοιί-οἰδάα ἴτοτῃ ῥσῖπη. ἀν. δχζμαϊά-. Ορ. ἐμθ αἰ ββὶ πη] δέϊου οἵ 

{π6 τηρϑαΐϊδθ α9Ρ. ὃ 480. 
ΒΘ πι. 1. ἘΌΓΠΙΒ Εἶἶὸ πέρ. Ὁ]. ἀλεξιδλΐᾷ ἴγοια ἀδα- Ὃορϑηϊης ἱπ [Π0 

θοάγ, πιου ἔῃ, ΘΑ οἱὐο.᾽, ρα ἰ-δητξ ἴγοπι ρμαιμέ- “Ῥαιπ᾽ πότο ἔογπιβ ταδάθ ΒΥ 
ΘΏΔΙΟΡΥ αἴϊου [Π6 σ8868, ἴῃ ὙΠΟ ἐποῦθ 8 ΠῸ ΥΘΆΒΟΩ ἴῸΓ αἰδδ81πι:] δ οη. 

ΟΡ. ὶ 480 τοπι. 1. 



8 415--416. Ἱπάρ. ἔθηιθβ, πιϑάϊδθ δηὰ πιϑαΐδθ δβρ. ἱπ Ασυδϑῃ. 

ἴῃ Ἰταπίδῃ ἐδθ ἰθῆι68 880. ὈΘΟΔΠ6 Βρ γαπίβ ϑχοθρὺ δι 

δ Δ Π488]8, ὙΠΘΓΘ ΠΟῪ ῥδβθθα ἱπίο ἰβθῃαθβ. 

Αν. 8αζα- οοῦ : 5Κν. δαρῆά-. Αν. ραΡ- ΟΟΡογβ. ραρβὶ- δ 

δκν. ραΐ!- ραΐ-. Αν. ϑαγα-βα νο Ὀθατ᾽ : ΞΚνυ. δηάγα-ἐδα. 

βαχα ᾿οοτηρδηίοη, ἔτη ΟΟουβ. λαψᾶπιαρἶτ-ὅ ὈΥΟΡΘΥ ΠΆΠῚ6 τὶ 

δόξα. ΑΥ.. βὲ. ἔοττα λαδὶ- δοτηραπίοῃ, ἐγιθη᾽ (ΟΠΪΥῪ ἱπ οοτηροι 

48 λα ξιἃ-δὲδ- ᾿τϊοη ἃ ἐογπιθηθηρ᾽) ἦγ. ρείπι. Ασ. "βωοΐ ἦς; Β5ΚΥ. 8α 

ὙᾺ8 [ΟΥΠ]6α ΔΕΟΣ {16 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ 8άζἠᾶ οἷο. 

Αν. βραγῶηνιλ Ἵ Ῥυβῃ, 76 : Βίκν. βρλμγάρι (ορ. 8 290). 

0.Ῥευβ. δέζ- ἱδίαπα᾽ : 5Κν. βδἰδᾶ-. Αν. ΟδβΡ. οσίδία ᾿Κπονοϑί - ! 

οὔπα. ΑΥ. ραπέαη- Ῥαΐμ᾽ : 5Κν. ράπίδαη-, Ὀθβῖ46 ρμαβ- : ρι 

Αν, εζαγαψαπί- ἸἸοαρίηρ᾽ (ογ ᾿Ἰοεϊπρ 1660᾽)} ἴῃ (6 ῬΓΟΡΘῚ ἢ 
εζαγαψαῤ-γαβα- : ὅΚν. εἰθάϊαξε, δία 168, πδ]το8 ἃ [488 

Β[ 106 ἤαϑί᾽, 

Ρ Ὀδοδπιο αὶ αἴίον “, Κὶ (ορ. Κἄγ-ὃ οἷο. 8 478, 2). κμ 

ϑροκΚθϑη" : 5Κτ. ὠλέμά-ην 'ὰ, βαγὶπρ᾽. ῥγᾳζᾶα- ἱβαι88.8 4, οοπίθῃί 
ρτῖπι. Ατ. ᾿γηιρ-ίδα-, ορ. ὅν. ἐγηιράηιξ ἹἽ Βα 87 ΤῈ ΔΡΡ6 
θΘΟΟΠῚ6 88 188 64᾽, 

Β ὁπι. 2. ΕἸΟΥ ρου ἢ πη Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΙΙ 884 ἢ οοπ]θοίγοβ 
Π6 ἐθπυθ8 880. ἰοβέ ἔποὶν δϑρὶγαύϊζοπ ἴῃ ΡΓἶπι. ΑΥΥΔῚ ὈΘΙΌΓΘ 15. ")) 77. 
ΒΟΉΘΥΟΥ Ῥοδβίυ]αίοβ ἐπ6 ΟΥ̓ ΚΙ ΠΑΙ ΠΥ οὗὁἨ (πὸ ἔθῆμθβ 880. 88 ργουθᾶ, Μὶ 

σδηποὶ Πο]ά 88 οογίβίη. 

8 416.5ἁ. Μοάϊδο. Ρχγίπι. Ατσ. ὁ, ἀ, φ 7, ὁ -ξΞ Ἱπάρ. ὁ, ἀ, 
ϑκν. μρα-δα-ά- ᾽ὰ Βίαταρίηρ, ἐγαηρ] ηρ᾽ Αν. μρα-δά-α- ἵ 

πὰρ. ᾿δά- ψΘΑΚ 8[. ἔογσιη οἵ ρμεά-. 88 8258. 828. 

5κν. ἀδ-γά- Αν. ΟἹΡϑῖβ. αἀἴεγα- ᾿αἰδίδηϊ, τί. ἀδϑμ-. 8: 

5, δλάρσα-8 ᾿σῖγον οὗὨ Ὀ]οβδίηρβ ΟἹ Ῥογβ, δαφα- 'σοᾶ᾽, [᾿ 
ἤὅμαᾳο-8. ὅτ. 715Ύ5άἀ- Αν. 7τογα- ᾿αἰϊνε᾽, πὰρ. ἔᾳτμό-. 88 449 --- 

ΒΚν, 76δα- Αγ. ξαοϑδα- ανοαγ, ἰκἰπάποϑϑ, ΟΟΡουβ. αι 

τιοπα᾽, τί. ὅσμβ-. 88 402---404. 

Τὴ ἰγδηβιίοη οὗ πάρ. αἰ (ἢ) ἰο φα() (δ 410) πιᾶῦ 

Γαραγαθὰ 88 ῥγίῃ). Ατι; ἰὑ Ψψὰ8 'ἴἢῇ ΒΩΥ 886 γΟΌ ΏΡΟΡ ἔπη 

ΟΒδηρο οὗ ρῥτγίτωη. Αγ. Ζ ἰο ὅ (8 591). 2 τοιιδϊμοα ἴῃ ἰσϑῃ 

α26(Ὁ) Ὀδοδῖμο δα(}) ἴῃ 51Κτ., ορ. σά ἔγοτῃ ρυὶπι. ἀν. αδαϊ, δ΄. 

2, 8κτγ. ἀδέιξ Αν. ἀαϑαϊ 'σῖνθ ἱπροῦ., πάρ. ᾿ὠο-αἰ -αἰί, τί. 
δἰνο. 5κν, ζἰψδαλά- ᾿οχίθηϑῖνθ, οαραχ᾽, ργί. ἀν. ἤλίζαας 



852 πάρ. ἐθπιθ8, πιθάϊδθ δηὰ πιθάΐαθ 880. ἴπ Αὐγϑη. ὃ. 4768-- 478. 

Ι. 6. ἔλίψαξ: ἀμᾶ-. Ἡθτο ὈΘ]οηρΒ 4180 φζαΐι ἴον [πᾶρ. ἀξ Ἐὲ (8 δὅ2). 

5κν. “δα α8- Αγ. τηαξάαἶ- ᾿πιϑάουη,, ρῥγὶμι. Ατ. Ὡμασζάλαβ-, ἰμαὶ 
ἴ6, [πᾶρ. Ἡηραλ Ἐῖ08-, τί, φιοπαξ-. ΑΥ.. υογΖάα- τον ὉΡ, ΡΟΥ͂ΘΓ- 

ἔα] ἔν, ὑσ. Ατ. ἔμγζάδμα- ἱ. 6. Ιπᾶρ. ἐμγαδ Ἐἰο- (ΒΚκα. οαγάδ 
τον). Οβιβοῦῦ Μογρι. Τὶ. ΙΥ̓ 261 ἔ, οοπ͵θοίαγοθ, ἐμδὲ ΑΥ. 
ὦ απ, ὑρναῦᾶβ Ὀθβίάθ ὅϑ'σ. μά, 18 ἃ βοῃογα ἰϑαϊίου οὗ {{6 

ἔογπι ΓΟΡΊΪΑΡΪΥ ἀσυθίοροά Ὀοΐοσθ ὧ-, 88 ἰῇ μϑ-αρζα- 80- 

ουτ]αἰϊοη᾽, δὰ ὑπαὶ 8 88 ἀουθὶοροᾶ ἔγοπι μά ἷπ οοπιροιπάβ 

1κὸ εϑ-ἰᾶπα- ϑιγοίομοα ουδ τξξ Ξ1κν. μέ-ἑᾶπά-, ιι8-εα ἋΠΡὮ ἃρ᾿ Ξξ 
5κτ, μοσοάς οΡ. αἷ8ο ΟἿ. ὕς-πληξ Ὀοϑιάθ ὕς-τροιχες δῃηὰ ΟὟρνγ. 

Ῥδρἢ. ὑ 88 αἷδο αἴδθγϊη. μ2- ὃ ὅ86 τϑῃ). 

Β θη. Τἷ8 τοσυϊαῦ βίαϊθ γγὰ8 ἔγθα ΘΏΟΥ δἰίογοὰ {Ππγου σἢ ΠΟῊ ἴοτ- 

ταδιϊοηβ ἴῃ ϑ΄'δηδκεὶξ ἀπὰ Ιγϑηΐδη. Κι. ἀασαλέ ἴον ἀξ), αὐαέ “δαῖ᾽ ἱπιρθν. 
ἴον ὅξαβέ, γριά αλιὶ ὯθΘ᾽ ΘἸΘοΙκδ᾽ (γα}-) ἴον Ἐγιξαλὲ (ἰγπξα πὲ ἀτο8θ δὲ ἐδ 
ὑϊπι|6 ὙΠΘη Βυ0}} ΡΥΘΒ. ὈΥΙῺΒ ἴῃ -Φἀδὲ ΜΘΓΘ ἴῃ οχίϑίθμοθ, 800 ὃ 404, 2). ΑΥ. 

“πα 8ι1- ᾿ποὶρ αὐ ἴον ηιαχαΐ- ἱ. 6. πηι τ - (αἴτον [Π6 ΔΠΔΙΟΜΥ οὗἉ οὐδέ ϊ- 6[0.). 
866 ἐπ0 δυΐμος ἴῃ Μοῦρὰ. ὕπὶ|. ΠῚ 144 δ΄, Βανγιποϊοπιδθ Κα η 8 Ζίβονγ. 

ΧΧΥΠΙ 860 ἢ. 

8 417]. Ῥεῖπι. Ατ. ᾧ (Ξξ [πᾶρ. 5) θθοαπιθ ἐδθ θχρίοβίνα ) 
(8 402) 'π ϑ'ιαπδίκτιξ, δπᾶὰ {πὸ ὅ (ΞΞ [πᾶρ. 5) ἱπ ζᾷ ἐξά -Ξ- 

ῥτΐ. Ατ. ζά, ξαΐ ὰβ Ἰοβέ (δ 404, 1. 2), ψβοῦθᾶβ ἴῃ ἐδῥ Ξξ 

Ῥγίῃ. Αγ. ὄδη τὸ Ὀθοδιμθ ἃ (δ 404, 8). 

«{πι- Ὀθοδιηθ -η5- : δμίηηά- 'βρ! 0, ἀϊνἀοα᾽, ἔγοπι ὀδία-. 

θη. Απαὶορουθῦ -8- ἔγοπι -ὦρ- : σ6π. Ρ]. δυῃπᾶν (ξακβ- “δῖχ), 8 

ΠΟῪ ἴογιδίϊοη αἴξον ῥα υδέξ οἵο.; οὐ 818 ἀδὴ ορ. ἃ 591. 

Νο οομβίϑέθμου οχίβίθ ἴῃ ἐπ6 ἰγοαϊτηθηΐ οὗ -ἀπι- δηά -{η:-. 

κακώπηιαπί- Ὀρβ46 ζακήαπιαηί- ρτουϊἀϊηρ τ ἢ ἃ ροϊη!. τηγηπιάψα- 

ὉΟπΒἰϑέϊηρ οὐὗἨ δαγί, οἰδγ᾽ ἔν. Ἡηγατ-ιιαψα-. Ὥοἄιοηιάψα- ᾿σουϑιβιῃ᾽ 

οὗἩ βρϑϑοῃ" ἔν, Ῥυᾶρ-ηιάψα- Ὀοδῖ46 υἄσιπίη- (δ 412 τϑαι.). ὔμθῃθθ 

[ηἷ8 Βαοίυαίίοη αΥἶβ68, ἰθ πο οἶθαῦ ἰοὸ πὸ. ἀτὸ ἰῆθ ἔογιηϑ ΜΠ ἢ 

-ἀηι- πᾶ -91)- ὩΘῊ ΟΥΠΊΔ ]ΟῺΒ 88 οοπιραγοὰ Μὐδῃ ἰἢ6 οὐδοῦ ὃ 

8 418. [η Ἰτδπίδη ὦ, ἀ, α 72 ΔΡῬΑΓΘΆΕΥ γοιηδὶ θα Θχ οϑῖνοϑ 

[πτουρπουΐ ἴῃ ΟΟΡΘιβ. δηᾶ ἐμ αδρᾷ ἀϊα]θοῖ, ὙΠΘγθαΒ ἴῃ ἰδίοῦ 

Αν. Π6Υ Ὀθοᾶπιθ ἐπα βρίγδηίβ 10, ὦ, γ ὅ ταθάϊα]γ δχοαρὲ δῇοσ 

810} 1δηΐβ. Δ Πα πᾶ84}8, 9 8180 ᾿Π}}18}}} Ὀοίογθ οομβοπϑηΐβ θχοθρὶ Γ΄. 

1,46 Αν. ναρᾶα α8Ρ. ναραᾶ '6 Κπονϑ : 5ΞΚν. οόάα. αἀαδηιαλὲ 

αᾶρ. ἀααηιαδε πο ρῖνϑ᾽ : 5Κυ. ἀαάηιάβθὶ, δαγα- ΟΟΡεγβ. δαφα- 



ἢ 418--419. Ιπάγ. ἐθπῦθ8, πιϑάϊαθ δηπά πιϑάϊδϑ 

σοῦ : Ξ5Κν. ὀμώφα-. ὠγγα- ΟΡ. μσγα- 
ὠσγά-. 7α-γην δὲ ἴοτα. Ῥατγί. ρογῖ. δοί. ἢ 

7α-σηνξε. γίπᾶ- ΟΡ. σ'πᾶ- 'πιίθ : 5ΞΚν. 

βρθ᾽ : 5Κν, ἐξ7γα8-, Ὀθβίάθ ἰδίθ Αὺ. ἐΐγγα' 

ΘΠΆΡΡ, Ὑϑῃϑιηθπέ. 

Βοπι. 1. 7 18 οἔνοη υυι θη ἴον Ζ, 6. 5. 
(8 451). 8009 ΗὔθΟΒπιδηη Ἐπὺπ| πη 8 Ζέβοιν. ΧΧΙῚ 
ἢ 129 ΓΘπι. 

Βοπι. 2. αεγηιυᾶα- ᾿ῬῬΙαΙτ᾽ ΠΠΔΥ Ὀθ Βοϊ]ὰ εἐ 
δκτ. (δηὰ ῥγίπι. Αὑ.) σγδαλά- ᾿κηϊ 64, πουπά᾽ ἔν 
ποί οογίδίη, ὑπαὶ ᾿υΐπ. ΑΥ. ὃ ταβ ἃ οοῃίϊπαδ 

δξ 469, 6. 552. 

Οὐ ἐΐθ οὐμθὺ βαπὰ ἐμθ ἰἸαίθ ΑΥ. θχρ 

4 Ὀθίοτθ ὀοηϑομδηΐβ 8. ΔΌΟΥΘ) 8πᾶ δέ 

[αἱ0ὸ Αν. αἀαδηιαλβί: Οᾶρ. ἀαα"ππαϊῆ. 

3. 86. ορί. ρονῖ. ἔτγομχ σὺ, 866 .- ἰδ, [πα 

86 Ἰογθβ᾽ : δι. υάμάαΐξ '6 Ὀγαῖβθβ. φᾶπμ 

πιασφα- ἸΔΆΙΓΟΝ᾽ : ΟΡ. βκτ. ηραγήαη- ἴτν ἢ 

400. ὅ90. 591). αροσιβέα- ᾿ἴοθ᾽ : ϑ3ΚΥ. αἹὉ. 

Ῥγίμη. Ατ. οὐδφ Ἀρρθᾶγβ ἰῇ ΑΥ. δ8 αὖ, 

[αἴ Αν. πὴ ἴγουι ἀπὶ ἴὼ πηιᾶπα- : 

0 ϑκν, ἀάηια-8 ατ. δόμο-ς οἴ6.,) Β᾽ Π}}} 8 1 

ἢ δέδμη-χα εὐ-ὅμητο-ς. ΟΡ. 5Κνι. ζαζώηι 

1αἴὸ Αν. ὃ ἔν. συ, 866 ὃ 450. 

Ργί. ΑΥ. ἐπ -τΏ [πάρ 54. ὈΘΟΔΠῚΘ 
ὅπ τ-ς Ἰηᾶρ, ὅπηι ὈΘΟΔΠῚΘ 8η1: ἴθ ΑΥ. 8356. 

8 4196. Μοάϊδο δϑργαΐδθ. Ρ.]Π). 

[πὰρ. ὁλ, αδ, «ἦι, 8}. 

5κν. δῥΥγάίϊα ΑΥ. ὀγάία ΟΟΡῬΘ"β. 

Ἡῤγάϊσ(σ). ὃ. 829. 

Βκν. ἀμάγῥ-ἀ-ηὐ Ἱ νϑηΐυχο᾽, Αν. αἀα 

0 Ρενβ. σ-ααγὅ-παμ-ὁ Ὧ6 γϑηΐαγοά᾽, τὲ. ἃ 

Βκν. φσλαγηιά- Αν. σαγίηια- ᾿ποαί᾽, τί 
γαὐγδὲ δι Γ11κ08᾽, ΟΟῬϑγβ. αὐαη-αηλ Ἱ βίγαοὶζ, 

διν. λάν-απα- ΑΥ. φΖαῦτ-απα- 64}}᾿, 

δὲ 405---407, 
Βιυξαδηπ, Ἐ]οπιοπία, 



854 πάρ. ἐθηθθ8, πιθάϊδθ δηὰά πιϑάΐϊαθ δβρ. ἱπ Ασγαπ. β 400. 

8 480. ἴῃ ϑδαμβκτνὶξ ἐλ Ὀθοδπιθ ἰῃ ἐμ ἢγβέ ἰηϑίαποο 7}, 
6. ὥ-. ῥεῖπι. Αν. "όλαμ- ᾿ἴο 641} Ὀθοδπιθ ἤλαμ-, ῥεῖ. Αν. "ἐλᾶ- 
Ἴθᾶνθ, ἔογβα κο Ὀθοᾶπιθ "7λἅ- (ορ. 8 406). 

Τηθὴ 9 Ἰα οὗ {π0 αἰθβὶ πα] δἰΐοη οὐὗὁἨ δβρίγαίθα ορογαίοί, 

ΌΥ ψΈΟῺ ἰδ δδβρίγαϊοη γὰ8ϑ ἀτορροᾶ σπθη ἐπθ ποχὲὶ 8} 0]6 

Ὀοζδὴ ὙΠ δὴ δϑρίγαίθ. ὁδαδαξὲ ᾿ἱασαῖκθα, ἰ8 μθϑα α] οὐ ἔτ. ρτίπι. 

Αν. "ὁλαμαβ-α-εἶ, τὶ, δλομαξ- (αζ. πεύθομαι Ἱ ἱπααῖϊγο᾽, Οοίμ. ἀπα- 

διμάα Ἱ Ὀϊά, οοιηπιαη4᾽). αἀγόσμα-8 τα] ϊοίουιϑ ᾿π] Γ᾿ ἔγ. ῥσῖπι. ΑΓ. 
“ἀλγαμοἢνα-8, τί. αἀδγομαῖς (Ο.1061. ἀγαμφν 'σμιοβ). αάάα[αῇ 

Ῥίδοθθ, ἰαγϑ' ἔγοπι ργίπιὶ. Ατ, ᾿αλα-αλα-ἐἑ, τί, ἀδξ- (αν. θή-σω Ἵ 

8[.8}} ρυΐ, Ρ]406). αἀμγδηξξ ἀμγδηνάβ ἀμγδἠνάηι (ἔτοτη πάρ. Ἐάλμ- 

(ἀοοτ᾽, Αττηθη. ἀμήμ, αν. θύρα, αοίμ. ἀαιγ) ἔγοτῃ "αάλμν-δ  ξ οἵο.; 

{μθὴ αἴΐζον ἐμθ80 ἀζγ.α8 ἀνάγ-αϑ οἷο. ἰπβίθδα οὗἩ τϑρυϊηασ Ῥαλάγ-αϑ 

οἷο. ; οὔθοτνθ, ὑμαύ ἐπ6 ψογὰ νὰ8ϑ ουγγθηῦ ἰπ ἐπ6 Υοάα ΟὨΪ]Υ ἰη 

[6 Ρ]. δῃὰ ἀυ., ἔθιγεν οαδ6 ἔογτηβ ἔθη ψῸ8 ΟΥ̓ ΒΟΥ 186. υδ08) 

(μπογοίοσθ βίοοά ορροβίίϊα ἰο ἐπ ὀδῥ-οδαθθϑ' ῥασμάπα ρογῖ. Ὧ6 

ϑίγιο κ᾿ ἔγ. ρει. Αὐν. ᾿λα-οιάη-α Ἰπὰρ. "᾿αμθ- αλοη- 6, ἱπιρογ. 2αδέ 

ΘΕ Κ᾿ ἔν. ρυῖπι. Ατὶ 7μα-αὐὲ (ἃ ἸΘῪ ζογηδίϊοι ἴοσ σοζυϊαν "σλα- 

ἀλὲ, 866 8 454 τοη).} [πᾶρ΄. Ἰφλῳ-αΠῖ, τί, αἰθη- (αν, φόνο-ς χυγά 67), 

76-πα-ἰ Ἰοανθδ, ουϑαίκοθ ἔν. ρῥτίπι, Αγ, "ἐλα-ἐπα-ἰἰ (Αν. σα-ταμῇ 

ἐβτουρ ἢ {π6 ἱπίογπιοάϊαϊθ βίαρϑα "7λα)ιαϊξέ Ἐ)α)λαϊἑ (8. Ὀδϊον). 

)αοσμά- Ἴμ6 Ἰονοῦ ρατὲ οὔ ἐμ6 ᾿ἰορ᾽ ἔν. ρει. Αγ. Ἐδλαρσλᾶ- (Ἀν. 
ζαιοσα- ᾿ἰπϑίορ᾽, Οοέ, σασ98 ὝΆΥ, ϑέγθοί). 

Ετοῖι ἐπ Β᾽ πὴ} 18. ἴα αϑοίπρ ὑπ ἰθ68 88Ρ., ὙΠ Ϊοἢ τὰβ 

ὉΠαΟΙ Θά] δρθοϊδι ν 5,κρ., 1 δΘοποὶ 46 ἐμαὶ 18 αν οὗὨ (1351π|}}8- 

[ἴοπ ορογαίθα ἤγϑὲ ἴῃ ΕἸκΥ., ποῦ δ γθϑαῦ ἴῃ ργῖπι. Ασγαη. 8:66 ὃ 419. 

ΒΒ ὁπι. 1. Ἐδοτγπιθ Πἰκὸ ογίγα-μά- δηλ (υγί»α-πάη- 'στὶῖτα ΚΠ} ἰπϑέοοὰ 
οὗ "ε)ατδλέδ (ΟΡ. ᾽ωαδέ δθον6) ἃγθ ϑδβϑὶὶυ οχρ]αϊηθὰ 88 ΠΟῪ ζογιηδίϊομβ. 80 
ἴατ δ 1 Κηον,, αἰ851πι} 18 0105 ΠΘΥ͂ΘΓ ΔΡΌΘΑΓΒ, ὙΠΠ0η (Π6 ὑνγοὸ δϑρίγωίεδ Ὀ6- 

Ἰοηχοὰ ἰο ἀϊδογοης πιθπιῦθῦβ οὗ ἃ οοπιρουηῃᾶ, ΟΡ. 6. ᾧ. αὀλέ-δ΄μι-ὅ ᾿αβοϑ- 
ἀϑηογ᾽, σαγδα-ἰλέτξ ἜὯθ ρ]δοθ ἔον οοἰξΐοη, πϑϑί᾿, αὐέτλάμ- 'ϑογρϑηί- 1} τ᾽: 
6Ρ. ΟὨ {80 Οἶδοῦ παπὰ Οτ. ἐχε-χοιρία ὃ 496. 1ὲ τουδὲ θγο ὈΘ6 οὐδογυϑά ἐδδί 
ΒΌΟΘΙ οοπιρουπάβ τϊρλ πᾶγθ Ὀθοπ ἔογπιθὰ δηθν, δἴξουῦ 86 ον ἰὼν πιδὰ 
οθϑδϑϑὰ ἴο ορογαίθ, δηὰ ὑπαὶ {86 βὶπὴρ]6 ἔΌΣΠπι --- ὙΠΟ Μ23 [610 88 ἃ ἰδοίου 
ἷῃ ΘΟΙΙΡΟΒΙἶοΠ --- πα ις ΘΙ ΑΥΒ παΥθ οχογοϊθϑθαὰ δὴ ἱπβυθηοθ οἡ ἐδ οἷά 

ἐμοῦ οα ἀπὰ δοίυ}} } γορσγοάμποςγο ἔογπιβ. 

ΒΕ θῃι. 2. ἴπ ἔογπιθ 11 2, 8ρ. ἀλαίδξ Ὀθδίὰθ 1. 865. ἀααλέ Ἱ Ρ]δοο 
ἴον τγ86 17", ἕαϊ, δησίεψάϊξ Ὀθϑῖάθ ρτθβ δόάλμα!ξ ῥβϑορὶθ οὔϊοῃ ϑρϑακ, μὰ δὲ 



ἢ 480--481. πάρ. ἐθῆιθθ, πιϑάΐαθ δὰ πιθάΐαθ δ8ρ. ἰῃ ΑΥΥδη. 8δῦ 

αηδοϊθηἐῆο ΓΑΒ οη, οὗ ἃ Ἰθδρίπρ ΟΥ̓ΟΣ οὗἁ ἐδθ δδϑρίγαοπ᾽ οἡ ἰοὸ (6 πιο ϊ8 

οἵ 8 ργϑοοάϊηρ ΒΥ114010. ἀδαίεξ͵, δηδιεψάϊξ δὰ το ταῖθοσ σγοία θὰ ἰἢθ 
ἱπάφ. ᾿π1 618] (πὰρ. ἀ}:6, δηομα ἢ"). -ἰ80 ΔΒ ὮΘΥΘ ΔΙΤΟΘΑΥῪ ἴῃ Οχβέθηοθ Ὀθίοσθ 
ἰο ορογϑδοη οὗ (89 ἰδ οὗἨ ἀββὶ τ] δέου, δηὰ πῇ θη (8 οαπθ ἰπΐο Ορ6- 

τδοπ [Π0γ06 ὍὯ8 ποίπϊηρ ἰο 6 αἰδββὶτ]αίοα ἰπ ἔπθδο ἔουπ8, ἤθη00 [80 

ἰδ 8] τοπιδὶ πὰ ἰηΐδοί. Ονρ. τ. θρίξ : τριχό; ἃ 496. 

Βοπι. 8. ἴῃ τᾶΐ τηϑηποῦ αἰὰ αἰ 88: 1] αὐ ϊοη ΥΘΖΌΪΑΥΙΥ ἰδῖεθ ΡΪδ06, 
πἰθη δϑρίγαίθβ ἔοτπιοὰ {860 1η1018] βουπὰ ἴῃ ἔπγθ0 ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ΒΥ180]08 ἢ 6. ζᾧ. 
βκγ. ὀν-δόάμα 8. 85. Ῥογέ. Ξξ ργείμι. ασ. "ὀλιι-δηαμᾶδεα. Ὑ8 ᾳαθβέοῃ 
ΤΟαΌΪΟΒ ἔυγίμβοΥ ἱπυθθε δ οη. 

7}») (ΞΞ πάρ. ἢ δπὰ 6}})} Ὀδοᾶτηθ ἦ αἰΐου {Π6 οομοϊ ϑίοη οὗ 

ἰδ6 δϑρίγαίθ- ἀἰβϑι πα ]δίϊοπ, Ὧδ8 δάμε ἔν. "7λαπέϊ, πὰρ. Ῥαδοη-ἰ 
(Αν. 7αἱμεδ), 76μαϊὲ ἔν. "7 α7λαϊ, ὑτῖα. Αὐ. "όδα-δρια-ἶ (Αν. 
Ζαχαῃ). 

ἢ ΔΡΡΘΑΙΒ ΒΘΥΘΓΑΪ {ἰπη08 Ὁ} αὐ δπὰ δἧὲ ψὶμβοὰξ (ἢ 6 γθαβϑοι 

ἴου ἐ!6 οἴδηρο Ὀθίπρ οἷθασ. ΤἈι8 -ἀΐ Ὀθβιθ οἱάθν -αδὲ αἵ. «θι, 

δμάϊηρ οὗὨ {6 2. 8ρ. ρογ.; -πιαδᾷ ΑΥ. Θαρ. -νιαταὰξ αν. -μεθα, 

δῃάϊηρ οὗ {π6 1. 9]. πιίὰ.; 8α-4 Ὀρδιάθ οἱάθν δα-αδά αἰ (6 

βαΠη6 ἐΐπη0, Μἰπ᾿ ἂν. μα-ἄα; σγἸ-πά-ηιὸ Ὀοϑίάθ οἷάθσ σγδ᾽-μ την 

Ἱ οἶχο΄, [Ορ. γοη Βυβδάϊαε Ζέβοινγ. ἃ. ἃ. τποῦρ. 668. Χ7,, Ρ. θ5 844.] 

Βοπι. 4. ΤΠῚ8 ομδηρα οὗ ἐδ ἢ, πο οαυδοὰ ἐμ6 τηθϑηΐϊηρ οὗ 8[κῦ. 
ὦ ἰο Ὀ6 ἐοανίο]ά, (1πάρ. δὴ, ἀδι, 4}. 6}, κανθ τίβο ἔο ϑϑύθγαὶ ᾿ἀουίδξϊοπθ᾽ 
(Βαἰρ]οίδαπροη). ἸΤμυ8Β ἀοδίἀοτγαιγο ῥἰσυγκῥαίϊ᾽ Ἣθ ἀθβῖγοβ ἰο βοὶζθ᾽ ἴοὸγ 
τ ϊρῆγρετα-ἰ, ἴο σχγηάνιϊ. 

8 481. ἴῃ Ιγδηΐϑῃ ρῥγίη). Αγ. δὲ, αἀδ, σὰ 7}, ξἢ ἴ6}} ἴο- 

δοίῃμθγ 1} ρτὶπὶ. Αὐ. ὁ, α, φ 7, ὁ (ορ. ΚαοΙες 8 524 δπά Βα]έο- 

δ8ιαν. 88 542. 649). Ἡθποθ 4ἃ}1 {16 πχαΐαίϊομθ, τηθπεϊομθα ἴῃ 

ὃ 485, ἰοοῖκ ρΙαοθ ἤμουθ 880. 

ΤῊ βρίγαηίβ ἐ0, ὦ, γ ὅ ἴῃ Ἰαΐοῦ ἄν. αἱιοὲ ἤν. αὐδὲ ΌοΥΘ, 
ἐπογθίο, μἰ{μοτ᾽ : ΒΚν. αὐδέ. ατογα- π. ᾿οἰοιά᾽ : Εν, αδνά-. Ῥτθβ. 
βέθιῃ ἀα-Ὧ(ἀ- ΟδΡ. ἀα-αἀἃ- Ῥαΐ, ρἰδοθ᾽ : 5Κν. ἐα-αἀμλᾶ- ρτῖπι. Αγ. 
"ἀμα-ἀμᾶ-. εἰαγγα- ΟΡ. ἀαγσα- Ἰοηρ᾽ : δΚν. αἀτγσλάς. γη-ᾷ 

1 85. Ῥγθβ. πιά, ἔγοπι 72αη- ([πᾶρ. α]ιθη.-) δαγ᾽ : 5Κν. σμη-ἕ, 
8παρΖζαϊεὶ 1 ϑηονθ᾽, ρυΐη). ΑΥ. "δηαϊ)μαί : τ. νείφει παρ΄. "ϑηοϊας- 
“οὐ, ααξαϊία Ὅανιιϑ8᾽ : δ5[κι. ὠάβμαϊῥ (ορ. πἰραᾷρ]ά-8 “Ἀ6α), Ιπᾶρ. 
Ἐάλοαὶ-ο-ἰΐ. 

θαι. 7 τὰοϊξέθη ἴον Ζ 6. 5. ἱπ αγν΄,[αϊπτ ἰάθβθγυθβ, 18 που : ΒΚ, 
ἀγλιαϊέ, τὶ, αγαῖν- (8. 429 α). Ορ. 8 418 τϑηι. 1. 

288 



886 ἱπᾶκ. ἔθηθθ8, πιράϊαθ διὰ πιοάΐαθ 880. ἴθ Αγγδη. 8 481 -- 482. 

ἘΧΡΙοβῖνοθ (ὁ, α, σ᾽ 7) ἰῃ Ἰαίου αὐ. δαγᾶηη ἹἽ Ὀθατ᾽ : 8Κγ. 

ὁπάνανε!, ϑἰκοηιδα- ᾿ῬΙΠ]ατ᾽ : Β,κν. ὁζαηιδῆ- ἱδαρρογεπρ ΡΠ] τ᾽, ἀᾶηια 
᾿ογθαίαγθ᾽ : ϑΚν. ἀλμάπια, τὶ. αἀδξ-. πιϊξάα- ῬΑΥ, τοναγά᾽ : 8Κγ. 
ηῇἶᾷμά- ΟΥν. μισθό-ς. αἀαξαὲ 'αῖνο᾽ ἴτηρον. : ὅΚν. ἀξμέ. δαπάαφψει 
Ῥίπάθ᾽ : ΒΚκτ, δαπαλάψαϊ. σαγπα- 'σἰοπίηρ Ποαί᾽ : 5Κν. σλαγηιά-. 
ζαισα- ᾿πϑίθρ᾽ : 5ΞΚν. )αοσῆλά-. 7αϊηπἰΐ ᾿διγῖ κο8, Κ11]8᾽ : ΒἸεν, λάπξ. 

γοηγαψοῖἐ 6 Βαϑίθηβ᾽ : ΞΚν. γαλάψαϊί. 

1,αἱο Αν. πὶ ἔγ. ἀπ: δια. στουαπά, δοίζοπι᾽ : ΞΚν. δια λημά-. 

1,αἱὸ Αν. Ὁ ἔν. σῦ, 860 ὃ 458. 

Ῥχίῃῃ. Αγ. ἐλη, Ζληι τς Ἰπὰρ. δέη, ὅιιπι Ὀθοᾶὴθ Αν. ὁη, 
8ηι. 8.690 8 401. 

8 482. ΤΠ6 ρσὶπι. στ. δο πὰ Ὁ δέϊοηβ δα, αἰ ἀλ ((Π6η00 

φαΐ αἰγθααν ἴῃ ρῥγα. Ατ.), σαΐ, ξαΐ ττἢε οὐἱ  'π] δᾶ, ἀλ, αἦ, 

δὰ -- ἐἐ αὐὰ ὀπὴ, (ἀκτὴ, ἰῃθηοθ κ΄.) φδῃ, δξδ᾽ι τς οτὶ ὶμ 4] δλ, 

(ἀλ,) α᾿, δι -ἰ 8. Ορ. 88 469, 6. 470. 

Β5Κν. αγδαδά- ἱΚηϊ θα, ἐϊο, πουπᾶ᾽, ΑΥν. αἀογ΄εοᾶα- φίαϊν 

(8 418 τϑῃὶ. 2), τί. αἀδγδλ-. βκν. μριδάϊμα8- Αν. ηιαζα αἢ- 'πιβάοπν 

--- ἩαΐΝ Ἐἰ08-, 860 ἃ 476. 8Κν. ἀγεσαλά- ἡ. ᾿οἴΨοηοθ, ἰπϑυϊ, 

τί, ἀδγομαμ». Αν. ἀρ. 8. 85. ἱπιροτγῖ. πιά. αοφ' ἀὰ (αοσ- αὐ)- 

ἜΡΘΔΚΚ, Ὠδπ|60) --- ἔεμαλ το, αρ. τ. εὔχομαι εὖκτος ϑ8ῖκν. ἱπΐ, 
οὔβλυηι ἱσθοίαπι' - Ἢ “μοδἢ τ ἐμηι, ΑΥ. ναδαγί-ὃ Ῥτοτηοίοτ᾽ τῷ 
Ἐμοδῆ τίνι», τὶ. μοδἢ-, 860 8 404, 2. 

ΒΕ θπι.. 1. ΜδΩΥ οχοορίϊοηβ ἰοὸ {π|8 ἸΩΔῊῪ --- ΘΒΡΘΟΪΔΙΪΥ ἰῃ Ιγϑηΐδη -- 
δῖοδο ἐπβγουρῶ 6 ΔΙΘΙΟΔῪ οὗ οἶμον ποργὰβ οὗ ἔπ 8810 βυἢχ-οδέθκοῦυ, ἴῃ 
σοι ἐπο βυῆχ πδὰ ἐ (6. ζ. 8ῖκν. γεξίά- Αγ. ψμχία- Ἱπποίι5). ἘἸΧαπιρίθδ: 
ΑΥ. ἀαρία- ᾿ἀοοοίγοά, ομθοαιοὰ᾽ ἴον ᾿ἀαιρᾶα- -ΞΞ Βῖκν. ἀαδαλά-. ΑΥ. Ο(Ροτ. 
δαδία- Ὅουπά᾽ ἴον ῥαζαα-, ορ. β8Κν. δααἀλά-, τὶ. δλεμαλ-. ΑΥν0 ἀνηχία- 

ΟΟΙΡοκα. ἀν σία- 'ομοεαιοα, Ὀ6]:64᾽ ἔογ ΑΥν. "ἰγωγᾶα- (6. "άγειιρ'α-) ΟΟῬΡοτα. 
παμνγῶσαα- τ-Ξ δ8ῖκν. ἀγιεραδά-. Αγ. αοαία Ὀσδίάο Οδβ. αορ'ᾶ, 866 δῦογθ. 
ΑΥ. ναδίαν- ᾿Ὁθαδὲ οὗ ἀγαυρλι ἴον Ἐσαξζάαγ- (ορ. ναξζατγί-ὅ ΔΌοντοΘ) --Ξ- 8Κτ. 

φδάλάν-. 8... Υοὰ. 2. ἀὰ. ἀλαξίαηε ἴον Ξαασαδανν ἴγοτα ἀασλ- ᾿'τοδοῖ ὃ, 
δἰξαὶπ᾽, 1. Ὁ]. ἀασῆνια. 8. δῷ. ταϊὰ. ἀλαί{ξ 'τίθεται᾽ ῬΤΟΒΔΌΙΥ ἴῃ ἐπ δτεὶ ἰη- 
δἰδηοθ ἴον ᾿ὐωασαλέ (866 Ὀ6]ο). Οὗ. [ωΔὲ. ναγὲ. οὐηι-βίμβ ἴος οοινν-ζϑμϑ, 
ἃ. Ρ]. δείἐ5 ἴον ᾿Ἐξδὶβ οἷο, ἃ 501 τοπι. 2, ΟΗΕ. ιοἰδέα ἴον ιοἴ88α οἷα., ὶ 521 
Ῥοαι, 8. 

ΤῈ 8κν. ἔοτταβ πὶ ϊ ἀσἀλ, δ δαδαλά-, δμαάλά-, ἀτοβθ ὈΥ δἰϊγαοῦου 
ἴο ἔπο οὐδοῦ ἤογτωβ οἵ ἐπθ βδπὶὸ γοοῖ, ἐμ αἷϑδὸ ᾿αασαλἐ Ῥγοῦα Ὁ δα ἰμίοτ- 
τοοὐϊδὶο ϑἰαρο Ὀοίποθη "ἀξάλέ δπὰ ἀλαϊέ. ΟΡ. ἀαααλί ἴον ἀξλέ 8 418 τοι. 1 
αἱαϊᾳαλὲ ἴον "ἀἰαπαλὶ αὶ 404 τοι. 3. 



8.488-- 488. Ιπάρ. ἔδπαθβ, τηθάΐαθ δηὰ τηϑάΐδθ 

ΒΚτ. αἰρϑθαϊἑ ᾿λξοηθ ἴο ἰπ͵ατγο, ἂν 

ἀροοῖγθ᾽, ἀθϑίἀογαί. ἔογηηδίϊομβ ἐο 531 

2. 85. αἀδόκῥι, ἼμΒοὰ τι] κοδί᾽ (8. βρ. αἱ 

αογέᾷ (8. 85. αορ'ἀἄ 800 ἀθογθ). ὅν. 

ϑιϑοΙϊϑὶ ἰο 'κν, οάδαϊϊ Αγ. σαξαϊξὶ ὝΘΗ 

Βοπι. 2. ΕἸχαιρῖθθ ἔορ οὐ -ἰ 8 δϑϑῖὶ ἢ 
δῖν. δσίιδυάξξ (αἰ. ἔν. τὶ, δλεμαλ-) οδημποΐ 1 
οομἐϊπυδίίοη οὗ οἀΖἤ, Ὀθοδῦβθ δἵξογ ῥσίπι. Ασ. : 

ἰδ ῬΓΟΌΘΌ]6 ἐμαὶ ἃ Ὀθοδμθ δϑδϑὶπι]δίθὰ (ὸ ἐ 

Ῥτπι. Ατ. 

ΑΥΙΘΏΪ Δ. 

488. Τὴ6 ἰθη:}68 ὝΘΓΘ ὙΘΓΣΥ͂ Υ͂ΔΙ 

ἐποῖγ ἔοστλ οὗὨ δγ οι] δίοη. 

Ῥ ἌΡΡΘΑΙΒ 88 ᾧ ἰπ ἐδμθ Υἱοϊπιῖγ οὗ « 

εὗοηα Ἵ ὁοοῖκ᾽ ΡγΟ ΔΌΪΥ ἰα αν. ἕψω. ΑΒβ 
αἶβο, ΟὟ. ἔπι, συ ἱδορίθπι.. Α8 ἢ ᾧ 

πρ ἱπέντε', μοῦ ᾿Αἰδίαπι' α΄. πέρᾶν. 8 

[114] » ἀἰβαρρϑαγοὰ Ὀοίοσο 1. [ (8 

ϑκν. »γα-ἰά- ᾿ΕἸ]οα᾽, αγ. πλήτρης }}᾿, {μι 
141}, ἰωμαπα-τ-ηι Ἵ Τ 88: β5Κν. ρίἄυ-αγᾶι 

μα, ΟἽ. πλύνω Ἱ ψΆ8}΄. 

ἐ ΔΡΡΘΑΙΒ 88 ἐ δου 8: αϑέίλ θέα Ὁ 
θοίογθ σόνγοὶβ δπὰ (υπάθν τ δὲ Θοπαϊ 0: 

Ἵ θοοοπιθ ἄγυ, πιο ΟὟ. τέρσομαι, μὶ 

με: ὅο ᾿οἵ ἔπθθ᾽ Κ'Κν. ἐνώπι. ἐ ἈΡΡΘΆΓΒ 

Ἰπᾶῃ, Ποιηο ΚΚν. ηιηχίά-, ἀγ.απά 'άοου 
ἔν, ἃ Ὀθ]ογσ. 8.66 8 860. 

Ἰῃέογυ οδ] ο ὁ Ὀθοδπηθ ὁ δηά ἤθη ( 

ὅτ. πατήρ, ποπι. Ρ]. λαγ-" Βτϑὲ Ῥγοῦ 80]. 

«αἰγ- : καμν αυ μου ΟἿ, πατρ-οὸς. -ν} 

παγὶς παῖ ᾿άθαι μ᾽ 5Κν. ηχέψύ-δ οὐ 60 

ἐ- δα αἰδαρροαγθα ἰη 1} 14}}}7 ἴῃ 67.6- 

ὅγ0- : ΒΚν. ἐγάψαδ. 869 8 268. 

Ω ἈΡΡΘΔΙΒ 88 ἀ (ἢ) δῃὰ ἤὅ δχοθρὲ ὃ 

αἴρῃ 'ὁγο 18, αἰ-λ-8: ἰδεαποτηι Ἵ 168. 

(ἐβίθυῃ) θγϑδ᾽ {1}. αἀὴτδ. ΑΘ 9 ΔΙ͂δυ 



858 πάρ. ἴοπαθβ, πιράϊαθ δπὰ πιϑάϊβθ δϑρ. ἰπ Αὐπιθῃ. ὃ 488 -- 486. 

Ωροαϊτηθηί᾽ ατ. ἀρκχέω; λέηρ Ἄνο᾽ ϑ|κν. ράβοα:; οΡ. ἃ ἔν. ἐ ΔΌΟΥΘ. 

590 8 458 ἢ). 
ΕἸΧΑΙΏΡ]68 [ῸΓ {π6 ἀγορρίπρ οὗἉ φ ὅτ υποογίαϊπ. 860 ΗΠ 8οἢ- 

ἸΏΔΠη ΑΥπι. 8... 1 160. 

ὦ ΦΘΆΘΥΔΙΥ ΔΡΡΘΑΙΒ 88 8: 84. μοίρῃ β8γ. ἐέγαβϑ-. ς ἔτ, 
εἷς (ζϑζ, 881) απᾶὰ Ζζ8: δαγς ᾿χαθϑέίοπ᾽ β|κν. »γολμά, τὲς δἰχ ΟΥ. ἕξ, 
860 88 408. 56]. 

1088 οἵ ζ Βοίοτθ ἐ ἰπ μῦ “οἰ σι (ΒΡ. αὐξ4), Ῥγο ΔΌΪΥ αἶϑὸ 
Ὀοίογθ ἰ ἴπ ἐμ ᾿δυά!]ο᾽ (ορ. ὅν. ἐγ). 85.866. ἃ 408. 

8 484. Τῇ πιροάϊδθ ἀ, 4 ὈΘΟΔΠῚΘ ἰθπιιθ8,  ὈΘΟΔΠΘ 8 

γοΐο6 1088 αϑγιοαία. Οὐ. {16 βῃ:πρ οὗἨ ὑπ6 τηϑάϊδθ ἴῃ (ἰδυιηδῃῖο, 

ἢ 588. 
ἃ Ὀδοϑηθ ἐ. ἐὺ 'ἀαγ᾽ : 5Κν. ἀὐσᾶά ἱπδίρ. ὍΥ ἀαγ᾽, 83:66 ὃ 86]. 
4 Ὀθοδθ ἅ. ζον ἱοοᾶ, τηθαί᾽ : 5Κν. σίγάηι, τί. 4ογ-. 8366 

8 45θ. 

δ. Ὀθοδηθ 56. 6ΟΡ ἃ τηδη᾽ : Αγ. φζαμγυᾶ- ᾿ἀρθ᾽, τί. έγ-. 

560 8 409. 

ἘΣΧΘΙΏΡΙ68 ἴον (πο ΒΕ |ηρ οὗ ὃ ἰο »"» δῇθ ὑκπονῃ (0 ΠΙθ’ 

Ον. 8 381. 

8 486. Το πηθαΐλθ αϑρίγδίδο δῆ, αἀδ, αὐ: Ὀθοᾶπιο ὁ, ἀ, 

σ1 δ Ὀοοαπιθ (6 γοϊοθὰ αδῇζηιοαία 7, Οὐ {μ6 σνοϊοθὰ βριγαπέ Ζ. 

δὰ Ὀθοδπηθ ὃ, ΜΠΟὮ τϑπιδϊηθᾶὰ ἰηἰ 14 }}}7 πα δου. ἃ, γ, "Μ, 

Ὀαΐ ὈΘοδΙη6 Ὁ δον σόνγθὶβ. δα-" λόγος : ΟΥ. φημὶ. ολδδιν ᾿'δρυγϊηρ, 
Βουγοθ᾽ : ΟἿ. φρέαρ. αγδὲ Ἵ ἀγδηϊ᾽: [,6. ϑογδοῦ. Τηθένγ. Βρ. αζαπι-ῦ 

Ῥ]. ακαην δῖ ἤτοτα αζαη- 'ογο᾽ : δ|κγ, -δηξξ, {ιι8-α-ὍοΥ 'ο]6αγ, Ὀτγὶρῦ: 

α΄. λευκοτφόρο-ς. 866 8 882. 
αἢ Ὀθοδῖηθ ἀ. αΐθηι Ἷ ϑυοῖκ᾽ : 5.κγ. ἀδάψανιί. 8.66 ὃ 862. 
αὖ Ὀθοδτὴθ σ, ὙΠιοΝ τοιηδίπϑα οχοορὶ Ὀϑέοτθ ογὶρίπαὶ 6- δηὰ 

ἐυονοἶβ, Ὀοίογο {πθ80 1ἴξ ρϑβϑοα ἰηίο 7 ἱμιθ|}}7, δηὰ ἱπίο 

ἸηΘ αἴ 8}}γ. σαη ᾿δίσοκϑβ, Ὀ]ονθ: βϑκυ. σλαη-ά-. ογηι ἵπσαττα : ΟΥΤ. 

θερμό-ς. δ 'νὶροτ᾽ :ΑΥν. αὖὲ-ὅ. 8366 8 461. 
δὰ Ὀδοδῖμθ 7 ᾿π {14}}} ἀπα δὔοῦ ἢ διὰ γ, δῃὰ 2 δὐξοσ υουοίβ. 

7αμπότην Ἵ οομπβθοσδίθ, βϑουβοθ᾽  Αυ. φζαοίαγ-. απ͵μῖ αττονῦ : 

. 1) Τθ 7 ἴῃ απὖ 'Ῥοατ᾽ : Β,κτ. ἐκξα-8 Οτ. ἄρκτο--ς ἰδ ῬΓΟΌΘΔΌΙΥ Ῥδγβὶ]οὶ 

ἐρ ἐμῖ8 σ δῃὰ ἅ. Ορ. ὶ 561. 



8 488-- 488. πάρ. ἔθηιθβ, πιϑἀΐαδθ δᾶ τπιϑὰΐθθ 880. ἴῃ Οατγϑοῖς. 859 

Ἀν. ᾳφγαῆ-. δαγ7ν» Ὃρ : ΑΥν. δογσαπί-. ἴση Ἵ Ἰιοῖτ᾽ - Τὐ(ὰ. 

ἐξ, 85,06 8 410. 

Οτοοκ. 

δ 486. Τ|ιο ἐθηυθ8 βΘΠΘΓΑΙΥ τοίαϊποαὰ ἐποὶρ ἔογα οὗ 

δι Που]αἰΐοι. 

»Ὀ. πλέ(ξ)ω Ἵ επίπι : 5Κν. ρίάν-2. 8,66 8 888. 

ἐ, τάλ-αντο-ν ᾿θαϊδηοθ᾽ : Κ5ἴτν. ἐμἰά-. 8.66. 8 868. 

ζ. καρδιίὰ ἀθατῦ: Τιαΐ. οον. 8.66 8 884. 
4. καρπ-ό-ς ναϊ" : ΒΚν. ἀχγρᾶμα-8. ποινή ᾿αἰοποπχοηΐ : Αγ. 

ἱαρπᾶ-. τὲ 'απά᾽ : 14. φμό. 8660 88 425. 426. 421. 

ΤΊθ86 βου πᾶβ βθθ 1 ἰ0 Παῦθ ὈθΘη ΒΡ θὴ ὙΠ ἀϑρίγαίϊοη [ῸΓ 

ἃ {π|6 ἴῃ 8οπὶθ αἰδβίγιοίθ, ϑβρϑοίβ! ἢν ἰὼ Αἰἰοα. Οπΐηρ ΒΟΥΘΥΘΡ 

ἰο {6 ἱπϑχϑοίμβϑβ δηα ἱποοῃβίβίθπου οὗ {ΠῸ τι θη ἰδηραδρθ ἰΐ 

ἷ8 ᾿πῃροβϑὶ Ὁ]60 ἰο ἀοίθγῃϊμθ δοοιγαίθ Υ ΠΟῪ ἴδ {18 θη ΠΟΥ͂ 

οχἑβηααα, 

Βοὁπι. Μβηγ οὗ ἔπθ ὁ08868, ὙΠ6ΓΘ (86 ΒΡ γα 0}. γ768 ΤΟΓΙΠΘΥΪΥ τοραγὰϑὰ 
88 Ὀθίηρ ῬΌΓΟΙΥ ΡῬμοποίϊο, ἂἃγθ γὑαίϊιθῦ ὩΘῪ ζου δῖ 08 πιαθ ὈΥ ΒΗΔΙΟΘΎ, 

9. ζ. ἀλείρω Ἵ δοίης τ ιἢ οἷ᾽ (Ὀ6β:49 λίπα, ΚΒΙκν. “νιράν:), δέχομαι ἹἽ τοοοίγο᾽ 
(Ὀθοὶάθ Ιοη. Πογ. 1080. δέχομαι), Ῥοτῖ. τέτροφα τετράφαται (10 τρέπω Ἷ ἰαγη)).. 

800 Οδἐδοδ᾽ Ζαν αοβοι. ἀ. Ῥοτγί. 284 δ. [Ι͂η ἐδ 8θπι10 ἸΏΒΠΠΘΙ Ἰτηθαΐδθ 8180 

8110 ἰηΐο ἐπ Ρ]466 οὗἨὨ ἰθπθθβ, 88 κεχλεβώς (ἄθθ8θ5,) ἐο κλεπ-- ᾿δίθα]᾽, ὠρυγην 
ἰο ὀρυχ-- 860 Οδ βοῦς ἰπ [6 δῦογθ πόσΐκ. 

8 4871. Τδηυἷβ Ὀθοόδπθ ἰθπ. 880. ὈΘίοΓο ἡ ἱ. Θ. γοΐ 6088 γ' 

(οΡ. 8 266). τέθριππο-ν Ἰουγ-οτθο ομαγίοι -ΞῈεὸ τέτῤῥιππο-ν ἔν. 

“τετρ-ἷππο-ν. φροῦδο-ς ᾿ΟῺΘ ΑὙΑΥ -ΞΞ πῤοῦδο-ς ἴτ. “προ-όδο-ς. 
ΤῊϊΘ αἰϑοίΐοπ οουγϑροηᾶβ ϑχϑοῦ ἰο ἔφοδος ΔΡΡΥΙΟΔΟΒ᾽ Ξε ἐπόδος. 

Τοηυΐβ Ὀδοδπηθ πιο ϊα δοΐογα τηθαΐα. ἐγ-δέδωμι ἔν. ἐκ ὑ δίδωμ, 

(ορ. Οτοί. ἐδδίηται πιὰ δ ἔν. γεδ, ὁΡ. νυττέ ὃ 884), ἐγεβάλλω, 

ἔγεγονο-ς, ὑβοβάλλω. ΤΊιθ οἰγιμο]ορ θοαὶ οὐἐΒορΥΔΡὮΥ τγ88 ἔΓΘαΌ ΘΒ 

864, ἐκ-ὀΐδωμε 6ἴ0..υ δὰ ΡΓΟΌΔΌΙΥ 1 γὰ8 4180 Ῥγοπουποθα -χ- οἷο. 

ντ -Ἔα. Ἰπάρ. μέ, θᾳ (8 4217 δ) Ὀθοδιηθ (ψ) δ ἴῃ ῬδπρΡὮΥ]. ([ὉΡ 
Ὁ ορ. 8 206). 8. 0]. οοπ͵). ἀγω(»)δὲ τξξε ον. ἄἀγωντι. πέ(ν)δε ΞΞΞ 

Αἰδ, πέντε, Ἱπᾶρ. Ἐροιθηθ. 

8 488. πρμ τῃοβί θθοδηηθ μμε, 1,080. ππ. ὄμμα ᾿'6γθ᾽ ἔν. 

Ἤπμα, 1,680. Ρ]. ὕππατα. κέκαμμαι Ἵ δι Ὀθηΐ᾽ ἔτγοιῃ ἤχεκαμμ-μαι 

Ἐχεχαμπ-μαι, 6Ρ. 8, 8βρ. κέκαμπται. 



860 Ιπᾶρ. ἐθῆυθβ, πιθάϊαθ δπὰ τηθάϊδο 880. ἱπ ατθοῖκ. ἃ 488---489. 

ὝΠοη εᾧ ἴῃ ἐπ6 σΘοΟμ ἰπαίοη τῦς βυ 8 γα ρθη ἢ 6818 (00. 

τεχταίνω οἷο. 88 180. 689), τ ὈδοΑΙη6 88ϑιτηϊ θὰ ἰοὸ (μ6 ν δπὰ 

ἀϊβαρρϑαγθά. δέσ-ποινα ᾿'Ταϊβίγββϑ οὐ [86 Βοιβθ᾽ ἔγ. ἤςποτ-ψκα Ὀοβιὰθ 
πότνια --Ξ-Ξ ἥποτ-νγια. Οὐ. ῥαίνω ἔν. ἐῥαδνίω 8 492. 

8 489. ζὲ, φὶ Ὀοοθπιο ἃ ροπιϊπαίθα βρίγαπί (9) ἴῃ ρτῖπι. 
Οτοοὶο; 18 ϑουπὰ νγχὰϑ γοργθϑθηΐθα ὈΥ -ττ- πῃθ 6 18}}}7 ἱπ Βωοί, 
ΤΉο88.. Αὐἰΐξ., δηὰ ἴῃ {π6 οὐμοῦ ἀϊδ]οθοίβ ὈΥ͂ -σσ-, Ὀπὺ 1π|{14}}0} υἱ- 

ΥΘΙΒΔΙΥ, 848 ἰδ Β66 18, ὈΥ σ-. Οἡ δοοουπί οἵ {16 γον θ]-Ἰϑηρίμ ἰῃ 

ἐλάττων (8 479) ἰὲ τηυϑὲ ὍΘ αβϑαπηοᾶ ἐπαὲ ττ, δπὰ σσ ἅγοβα ἢγβὶ 
ἔγοηθ ἃ δοιηϊπαίοα βρ᾽γδηΐ, 815200 ἂν σψουϊὰ ποῦ πᾶν Ὀθθῃ 

Βι Ὀ]Θοἰθα ἰο 86 ὈτΌΟΘ88 οὗ δοϊηρϑηβδίϊοη ἰϑπριμθηΐηρ; ὈΘἕογΘ δὴ 

ΘΧρ οϑῖγθ. ΟἹ. 8 421 ἁἀ. μάσσων ἹἸοηροτ᾽ (ἰο μακρό-ς) : Αγ. ηιαδ-γᾶ 
Ὁτοαίοτ. πάσσαλο-ς ῬΙαρ, παὶϊ᾿, τὲ. ρᾶζ- (βΒκν. ρμάξα-8 “διτίηρ, 
Β]1ηρ᾽). πέσσω πέττω Ἵ οοοἸκ᾽, γί. ρθη-. ὄσσε 'ὍΟΙΝ αδγοδ᾽ : [{{8. 
αἶλ-8. Ἤοσμι. σεῦε (ἔ-σσευε) Ὧθ ἄτογο, Βαπέρα, βοαγϑά᾽ : Κὶ κυ. οψαῦ- 

ογ- Ῥυῦ ἴῃ πιοίϊοπ. Μοραγ. σά “τίνα ἔν. ἔδέύρα Ὀδδῖ46. ἄ-σσα 
ἄ-ττα (οῃ ἀ- 8. ὃ8 θ64). [πη Αἰΐ. τευμάομαι Ἵ ρΡυγθιιθ᾽ δηά τευτάζω 

Ἱ ὈυδΥ ταγ86} ΘΑ ΥΪΥ ὙΠ Βοτηθίίηρ᾽, ἴῃ 6886 ΠΟΥ ἃγὸ ἔτγοπι ἔπ 
ΒΒΙ2Θ τοοὺ 88 Ηομ). σεῦε, {π0 1π1{14] τ ΤΠΔΥ ἢᾶΥΘ ΟΟΤΩῚΘ ἔτοπι ἐδθ 

δαρταθηοα δηα τοαυρ]οαίοα ἔοΓΠΊΒ. 

ἐξ ὈΘΟΔΠΘ 88 ἴῃ ῥγΐμη. αΥ. Ηθποθ ὉΠΙΥΘΙΒΑΙΥ σ αἴνον ὁ0η- 

Βοῃμδηΐθ.Ό. Βθη. Οτοί. πάνσα Αἰ. οἷο. πᾶσα 1,680. παῖσα ᾿ἰοίδ᾽ 

(8 205) ἔν. ὅπαντ-κα. δόξα ᾿ἀοοίτϊπθ, ορίπίομ᾽ ἦγ. ἔδοχ-τ- κα. καμψό-ς 

οι (ΒΕ βγοὶ.) ἔγν. "χαμιπιττίος. ΟΡ. ἐῃθ σ- οἵ σέβεται -Ξ 8. 

ἐψά)αξξ (6. ὃ 428 α), ψΒϊΟΝ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΔΥΟ86 ἔγοτμῃ Ἱπᾶρ΄ {)- (88 111. 
598). ΟἸἰθΥίβο τηθάϊαὶ σό, ΜῊΪΟἢ γ8ϑ τοδί πθα ἴῃ Ηοτηοῦ δηᾶ 

ΘΙΒΘΎΘΓΘ, ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 ΠαΑΥ͂Θ ὈΘΟΟΠῚΘ ΓΟΡΌΪΑΓΙΥ ΡΔΡΟΥ σ (1οη. Αἰξ.), 
δηἃ ραν τε (Βωοί. Ογοί.). τόσσο-ς “ἑαπίυδ᾽ πόσσο-ς ᾿χυδηίαδ᾽ 
τόσος πόσος (ΟΡ. μέσσο-ς μέσο-ς 8 491), Βωαωοί. Ογοί. ὁ-πόττοςς. 

1 (μἰ8 ττ ορ. Βαοί. χομειττάμενος Ξ-Ξ- Ηοιῃῃ. χομισσάμενος ἴτ. 

ξχομιτσαμενος, Οτοί. δάτταθθαι ---Ξ ἤοτῃ. δάσσασθαι ἔν. ᾿δατόασθαι. 

Βθπι. 1. ΤῊΘ τορΌϊαν τοργοβοηξδεϊνθα οὗ ζΐ, σὲ πιοϑὶγ ΔΡΡϑδσ ἴον ἐΐ 
Θ. δ. Αὐἰδ' ἐρέττω (ἐρέσσω) ἴτ. ἔρετ-- 1|κ6 φρέττω (φρέσσω) ἴτοιι φρῖκ--» κρείττων 
(χρείσσων) ἔτ. χρετ-- Ἰἶκο ἥττων (ἥσσων) ἕτοπι ἤκ-. ὙΤΉΘ86 ὙΘΓΘ ὈΓΟΌΘΌΪ ΠΟΥ͂ 
ἔουτηδίϊομβ δὔζου ἔμ 9 δπδΊορῪ οὗ ἔμο8θ Ὑἱ} οτὶρίπαὶ ζῇ, φί. ΟΡ. ἐμ6 δαϊδοτ᾿δ 
Οτίθον. ατϑῖηπι. Ὁ. 86 ηοίθ 1. 



ὃ 489---490. Ιπὰρ΄. ἐθπυθ8, τηθάϊα6 δηά τηθάΐδθ 880. ἱπ αγθοῖς. 961 
---«τ-τἰἱἱὦὦὁ “-.»».». ὕὦὃὌ -..ς. 

Το Ιπἀρ. ΘΟ ἰ παίοη ἐὲ ΔΡΡΘαΓΒ τρθα ]4}}γ, ἴῃ τηοϑὲ αἰ] Θοίϑ, 

ΒΟΠΘΓΑΙΙΥ ἃ8 8ὲ δ[6Υ ΟΥΠΘΥ βουπὰβ ὑμδὴ 8 (0. ἔστι, πίστι-ς). 
Δι. δίδω-σι ἱξῖνοθ᾽ : 5'κν, ἀάαα-; βά-σι-ς ἰδίαρ, δἰγὶἀθ᾽ : Βκν, σά-ἐἐ-ὁ; 

ἀγεψιό-ς ᾿ᾶτϑέ οουβιπ᾿ : ΟΟΙΒυ]ρ. ποῖ ορῇ, “πορέ-ἴλο-8. 

ΒΗ οπι. 2. Τλιθ οοπιδί που -τὶ 88 ἔγθαυθη! τοδὶ πο ἴῃ Βωοὶ., 
ῬΑΩΡὮΥ. δηα Πογ., σθτο ἐπ6 οἴμον ἀἰα]οθοίβ δὰ -σι, 88 Ποῦ. δίδωτι 

πλούτιο-:- Βιυΐ 4180 ἰη ἰμοβο ἀϊδϊοοίβ, το 9ΠΟὟ -σι, -τὶ ΟΟΟΌΣΒ Ὀοβὶἀθ 

8. 828 ἴοη. Αἰΐ. ἔτι, αἴτιο--ς (ΟΡ. πλούσιο--:), ἀντί, κέρατιν φάτι-ς (ΟΡ. φάσι--). 

Ἐοτπι- ἐγ Β γΘΠ06 ΤΑΥ͂ 6 Αϑϑδαμπιθα 1 ΠΙΔΏΥ 8868, 6. ᾧ΄. χέρατι αἴϊοΥ χέρατος 

οἰθ.; σκότιο--ς [ΘΓ σχοτο-ς; φάτι-ς μάρπτι-ς μάντι-ς ΑἴΚΟΥ (ὴὩ6 ο88608 Ὑϊιἢ 

εἰσ. Οὗ. οπι. “Ποσειδάων Ατοδά, “Ποποιϊᾶνος 1,80. Ποοίδᾶνος π“Ἰ σ᾽ ἰη- 

δἰοδα οὗ τ (Βοϑοί. Ποτειδάων Ποτοιδάιχος) αἴϊον 11οτιδ-- ἴῃ οπι. Ποσιδηήος οἴο. 

Νουογί ἢ 61688 {18 ἀο068 ποῖ 16 αν ἐπ πιδίζου ἃρ βαἰβίδοίοιϊυ. [ἐ ἰδ αυθδβέϊοη- 
δῦ]6, Υϑί πο Γ -σι ἀϊά ηοῦ ΑἸγοδ αν Δ ΥΪ86, ἔο ἃ οογίδϊη οχίθηΐ, ἰῃ Ρ τὶ πὶ. ΟἿ 9 οἷς. 

ϑιο0ἢῖ ἃ χγϑαῖ δη αν ἷ8 ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἕο Ὀ6 οοη͵θοίαγοὰ ον [0 - σι 1 ΠΟῸΠΒ 
ἘΚ6 βάσι.--, δ'ποθ 680 8180 ΟΟΟΌ “ἰδ σ 'η Βοωοίϊδη δηὰ ἐπθ Ὑ8019 οὗ Ὠοτῖο. 

ἴῃ 1,60. διὰ ΟΥρτ. 6 -- ἐΐ, ἰὰ ΟΥργ. αὖ ὑπ6 88πὶ0 ἐΐπ|θ {Π0 

6 οὗ -ὅι τ «ἰδ ραββϑὰ ἱπίο ἢ: 1286. ραγί. ἔδθπι. ἐν-ηἡβωαΐς, ΟΥΡΥ. 

8. 9]. οοη]. φρονέωξ, ὙΤμΐϊθδ 6 Ὀδοδηθ ρ ἰῃ Εἰγοίτία: ραγί. ἴθπι. 

ὑμνυούρας, 8. Ρ]. ὁοπ)]. παρα-βαίψωριν. 

Μοάϊα] ἐπξφ Ὀθοδηθ σό ἴῃ ἴοπ. ϑίο, διὰ τὸ 'ἰπ Βωοί. δπὰ 

Αἰ, Πόομ. τέσσαρες Ἡοτοά. τέσσερες 1,ΘϑὉ. πέσσυρες Ατοδᾶ. τεσσε- 

ράχοντα -ἰ- Βωοί. πέτταρες Αἰΐ. τέτταρες ᾿ἴουτ᾽ : Β]κτ. οσαέράν-αϑ. 
ΤΠ 4}}γ : Οτοῖ. τέ πθθ᾽ (ΤΟΠΡῚΥ τυ θη τρέ ἴῃ ΗΘ Βγο}.) ον. 

τέ Βοωοί. τέν 1,680. Ιοῃ. Αἰἐξ. σέ : ΒΚκσ, ἐρά-. Οἱ ἐπ ϑποὶιϊο 

Ιου. Αἰέ. οίο. τοὶ 806 8 187. 

δ 400. ἐθ ὈΘΟΔπΙ6 σό ἰπ ῥγίπι. ατϑοὶς, ἐἤθποθ ὃ ἰπ Ἰαίοῦ 

ἔπιθ8. Ἠοπ. 80Ὑ. πάσσασθαι ἐπάσαντο ἔν. ἔπατ-σ- : ΡΓ68. πατέομαι 

Ἱ δαί, οοπϑυτηθ. Βοιῃ. 80γ. ξφ-ἐσσάμενο-ς ἀν-ἔσαντες ἔν. "ξἔτ-σ- 
ἕδος ᾿δοα΄. ἨΗομῃ. ποσσί ποσί Αἰ. ποσί ἔτ, ἔποτσι : πόδ-ες ᾿δοέ᾽, 

ΟΡ. ὅ8κν. ραΐβϑήώ, ΟὐΥγθθροπάϊηρὶυ πάρ. εἶ (Ὁ) Ὀθοᾶπιθ 8{((8) ἰῃ 

ῬΠπι. ατθοῖς. ἄ-παστο-ς [ο͵απθ᾽ : πατ-έομαι. ἴστε να Κπον οἶσθα 

δου Κηονοδί᾽ (βΒκν. οδεμα) : ἴδεμεν οἷδ-α. ΟΡ. σθ ἔν. ἀ"ἀ ἢ ὃ 494. 

ὔκ ἴτοιῃ κόχ. διδάσκω Ἵ ἰοδοθ᾿ : διςδακοτό-ς, [ιαἱ. αἱ-αἶο-ἶ. 

ἐίσχω Ἵ τηδῖκο {|κθ᾿ : ἔοικα. Βωοί, ἑς-κη-δεκάτη τε: ἕξ-χ. Οὐ. αἷδοὸ 
ἐς- ἔν, ἔξ- ᾿οχ᾽ ἴῃ Αγοδά. ἐρδοτῆρες, Βωοί. Οογίγῃ ἐς τῶν. 

τρά-πεζα [οὐτ-]ορρ6α) ἰ6 0 19᾽ ἔν. ἔπερα-, Τπάρ;΄. "ᾳίμγ-, 6ρ. ΒΥ. 
ἐώγγα- 8 411. 



962 Ἰπάρς. ἐθηπθβ, πιϑάϊαθ δηὰ πιϑάΐβθ δβρ. ἰῃ Θτγθοῖς. ἃ 491-- 499. 

8 491, [Ι͂ἢ πιοβὺὶ αἰ] Θοίβ, 6. ρ. ἴοῃ.- Αἰέ., ἐμ8 πιθᾶϊ86 Ὑ6Γ8 

γοϊοθα οχρ]οβίνϑβ ἴῃ {Π6 οἱ ϑϑὲ τποπυμηθηίϑ. 

ὃ. βάρβαρο-ς ᾿“οτοῖρπ᾽ : ΒΚν. δαϊδαϊα- αγδηι, 8,06 8 834. 
ἃ. δέκα ᾿ἰθπ᾽ : 3.κν. ἀάξδα. 860 8 864. 

ῇ. γεύω ἹἽ Ἰοὺ ἐαϑέθ᾽ : Αγ. ζαοδα- ἴανουν, Κη ἀπο88᾽, τὲ, 6|8-. 

566 8 888. 

4. ἐρεύγομαι Ἵ 8ρὶξ οα΄: ΓΤ. κσεῥι, τί, γομᾳ-. βοῦς “ὈΘ]]οοΚ᾽: 
ϑκν, σαύ-ὃ, Ἰπᾶρ. ἔφὄμ-58. δελφύ-ς ὑἱποπιῦ᾽ : δ,«ν, σάγδῆα-8, τί, 

αοἰδῆ-. 860 88 425. 4260. 428. 

ΤῊ νοϊοθα τηράΐϊαθ Ὀδοδιηθ γὙοϊοθα ϑρίγδηίβ. ἜΘ ἸΠΔΥ 00Π- 

Οἰυαθ ὑπαὶ βὶ Πδὰ Δἰγδάυ Ὀθοοιηθ ὅ ἴπ 1,846. δῃὰ Ἐ]. Ὀϑίογθ (δ0 

ὈθρΙηπίηρ οὗἉ {πΠ6 Βοπηδη ρογϊοᾶ, ἔγοπι {16 δος ἐμαὺ :ε (.5) γγ88 

ΓΟργοϑοηΐθα ἴῃ (686 ἀϊαϊϑοίβ ὈΥ 3. [πὰ {6 οἸἀθβί ΕἸ. τηοπῃυπιθηίϑ 

δ ἈΡΡΘΑΙΒ 88 ζ 1. 6. ὦ, 6. δ. ζέ, ζίκαια, ξειζώς; (18 αἰδοοίϊοῃ, 80 

[Ὁ 88 ͵Ὸ οδὴ 860, (Ἰά ποί ἑαΐκο ρ]860 ἱπ ὑπ οἶον ἀϊα] οίβ ὑπὲ] 

Ἰαίθυ, Εογτηβ {πὸ ὑγιγαίνις, Σαραπιγῆον, κλαίγω, οσοαγτηρ; ἴῃ ἐἢ0 

Βθοοπά οί Β. Ο., ὀχ ῖδιῦ {π6 ἐγαηϑίἐοη οὗ γ ἰαἴο {ἢ βρίγϑῃΐ 

7 (ἃ δΔΗΥ οοπηθὶπαίϊοπ τ] αίθυθυ). ΤὨΘ γ, ψοἢ ΠΟΓΘ Τϑργοϑοηίβ 

ἔῃ ΘΟμΒοπδηΐα] ὁ, ἰ8β ΟἸΪΥ͂ ΘΟΠΟΘΙΥΔΌΪΘ οἡ {πΠ6 βυρροβί(ϊοπ ἐμὲ 

ἴξ ἀθποίθα θ᾽βϑθῆθγο ἃ βρίγαπίαὶ βουπᾶ: {Π6 ἰοϑϑ οὗ γ δῇζογ ε ἴῃ 

Βαοί. ἰών Ξξε ἐγών, Ταγοηῃΐ. δηᾶὰ θ᾽ βοῦν γθ δαίος τΞ. ὑλέγος οἰδ.» 

ΑΙθο Ροϊπίβ ἰο {18 Θἤδηρθ. 

Ιῃ Ατοδᾶ, ζ νψὰβ αἰϑὸ υυγιἰἔθῃ ἴον ὃ -ξε πάρ. 4, 6. δ. ζέλλω 

Ὀοδῖάθ δέλλω Ἱ ἐμτον᾽, Ηθδποθ ἃ βρίγταπὲ ἷὰ8 αἷδβὸ Βρόκβϑῃ ἤβγβ. 

ΟΡ. 8 428. 

8 402. βν, βμ Ὀθοδπθ μν, μμ' ἱπ ρυγίπι. Οτθϑοὶς. μνάομαι Ἱ 

ὍῸ0 ἰο ψὶθ᾽ ἔτοπι ἔβνᾶ- ἱψχιἴθ᾽, [πᾶρ. ἔπηᾶ-, 8660 ὃ 428 α. σεμφοὸ-ς 
δα])θοίνα] ραῦί. ἰοὸ σέβομαι ἹΟ 601] αὐγϑ᾽, τί. {764-, 860 ὃ 428α. 

τρίμμα (τρῖμμα) ᾿παὲ ὙΠΊΘΒ ἰ8 τὰ οά᾽, ροτῖ. πιά. τέτριμιμαι, ἰο 

τρίβω Ἵ ταῦδ᾽, 
Ιῃ ΚΘ ΠΙΔΉΠΟΥΡ ΟΠ, 491 ῬΓΟΌΔΌΪ ὈὈδοαηθ 29, 9.1) ἴῃ (10 

Β8.10 Ῥοιϊοά. γί-γντοσμαι 'ἅτη Ὀοσγπ᾿ ἱ. 6. σώοποηιαξζ. στυγ-νό-ς 

1) Εον ἐδ στουμάβ οὐ ὙΒΙΟΝ ἐπὶ8 ἐΠΘΟΥΥ ἷἰ8 Ὀαθθὰ 8600 ἘΡ6] Κυδπ 
Ζίδοιν. ΧΠῚ 264, ὙΥοΒέρμαὶ Μοίμοά, αταπια. 1 1. 17, δ9 δαυΐβοῦ ἴῃ 

Ουγεππ᾽ Βιμά, ΙΥ̓͂ 108 ἢ, 1.. Ηανοὶ Μόπι. ἀθ Ϊα 800. ἀθ ᾿ΐησυ, ΓΥ͂ 316. 



ἢ 492-- 495. Τπάρ΄. ἔθππθδ, πιθάϊαθ δπὰ πηϑάΐϊδθ δ8ρῃ. ἰη Οτοθκ. 368 

Ἰιαιοά᾽ 1. 6. ἔϑέψιομοβ. Ὁ. Ὀθοδτὴθ ὅη ἴῃ ΠὨοτγ., ΤΉ688.. Βωοί. δπὰ 

ἰλέον Αἰδ., 88. θου. γένομαι γινώσκω (6. 8 618). ἀγ-μό-ς ῬτοΔΚαρθ᾽ 

', 6, Ῥαθηιο8. 90ηὶ Ὀδοδτηθ 2901 (τυϊέθη γμι) ἐμγουρἢ (π6 ᾿ηίογ- 

ῃθα]αίθ βϑίβρϑ 9.9.1, 718 88 Φρηι Ὀθοδηθ τη: {πγουρ ἢ 1Π20Ή 

(ἢ 488) : ἔφθεγμαι, ἐλήλεγμαι Ὀθδιάθ -γξαε «-γκται. 

ῥαίνω Ἵ βρη κ]ο᾽ ἤν. ἔῤῥαδ-νω (Οϑίμοῦδ Ζυν Οϑβοι. ἃ. Ῥογῇ. 

451 8), 1 δές-ποινα ἔν. ἔςποτνία, 8606 88 488. 639. 

Ι,,6. ἑλλᾶ 'δοαι ἔν. ᾿"ἐδ-λᾶ, 806 8 864. 

ὃ 498. ἀϊ, δὲ, αἱ Ὀδοδῆθ οη6 ϑβοιπᾶ, ΨΜΏΟΠ τγα8 πΟΒΕΪΥ͂ 

τγϊἐίθη ζ, Ζευ-ς: 5κν. ἀναμ-ὃ; πεζό-ς δα ἔοοί᾽, ἰο πεδα πέδο-ν 

ἄζομαι Ἵ βἰαπά ἴῃ δ7θ οἵ᾽, ἴο ἅγιο-ς, ΑΥ. ψαφαϊέξ, τί. α4ᾳ--. ζῇ 

Ἴιτοϑ ἔγ, ἤζηει, ἰο ΑΥ. ͵ψαϊε-, βίθμῃ αἰδ-: νίζω Ἵ ΑΘ, ἰ0 

νίπτρο-ν, τί. ηθῖ4- (οΡ. ὃ 428 ἀ). 

σὺ 8 4180 τε θη ἴον ζ ἴῃ 1)680., 6. δ. ἐικάσδω. -δὅ-, ἴῸΓ 

ὙΒΙΟΝ, ἸΔ1Ε1Α]]Υ, δα) ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ ωμ80., ΘοΥίγηῃ, Βοοί., δἀπὰ Μοραγ.. 

6. δ. ἐπ6 σϑῦθ8] δπάϊηρβ -αἀὔδω -ἰδδὼω --Ξ -ἀζω -ἰζω, Δεύς τ-Ξ Ζεύς, 

δωός ΞΞ ζωός. Ξϑα]άοιμῃ τ ΞξξΕξ ζ ἴῃ Οτοῖ., 88 Τῆνα -- Ζῆνα, 6180 

Ττήνα. 

Ονὐΐῃρ ἐὸ ἐπ6 ἀποοτγίδι ΠΕ τ Π1οἢ οχὶβίθ γοραγάϊπρ (6 γα] 

οἵ {Π686 αἰ δγοπὶ Ἰοέξοτβ, ᾿ξ 18 ἱπῃροϑϑ:0}]6 ἔο ἀθίβσιϊπμθ δοουγα οὶ 

[0 οουσβθ οὗ ἀδυθὶοριηθηΐ, βοὴ ἐπ Ργῖπι. ΟἿ. οοπηἰπαίίομβ ἀξ, 

φὰ, σὰ Ῥαββαά ἐμγουρῃ. 

ΒΘ πὶ. ζ ᾺΒ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΝ φτοπουποορὰ χὰ ἴῃ Ιοη.-Αἰΐ.; ορ. Ο Βυϊᾳ. Ζά 
ἔν, ἀξ 8 141 τοι. 1. δ ταῖρι εὐ ΡΟΒΒΙΌΪΥ χὸ Ὀδοὶς ἢγϑέ οὗ 4}} ἴο ζᾶ --- οὐ Ζά ---. 
866 [6 δυΐμον 8 ατίθοῖι. ατδπῖπι. ὃ 52 σῖτἢ δἀἀοηάππι ἰο ῥ. 47, α΄. ΜοΟΥΟΡ 
αν. αν.3 214 ἢ. 

8 404. ἴσθι ἱ. 6. ἐθέδιϊ Δγο80 ἔν, [πάρ Ἐμίά ἀμί Κπον᾽ ἱπιρθὺ. 

(ορ. 5Κν. οἰδαλί, ὃ 416). ὙΒοίμον (Π6 ἱπέθτπιοάϊαίθ βϑέαρθ γγ88 

"ϑαδὲ ον ἐμέ ϑιλμὶ, τοπηαῖὶπβ ἀουθέα!. αν. κύσθο-ς ᾿ὰ ΠΟΙΟΥ͂, 
Ρυάοηάα τυ] θὈτῖα' 88 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ 81: Π1}18 Ὁ ο880 (8 469, 5). 

ὃ 4056. ΤΠ6 πιρᾶϊαο δϑρίγαίδο δῇ, αἦ, δῶ, α΄ Ὀθοδπιθ 

ἰθῆ 68 δϑρίγαίϑθ ἴῃ ῥγῖπι. Οὐθοὶ. Τθ86 {Π6Π ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ τϑηλαϊ θα 

ὈΠΟΠΔηροα ἴῃ τηοβὲ ἀϊα]θοίβ, οϑσίδ! Ὠ]Ὺ 6. ρ. ἰῃ [οπ.-Αἰΐ., ἀονγῃ ἴοὸ 

᾿δίοτὶο ἐϊ 168. 

ὑλ. ὀφρῦ-ς ᾿δγο- γονὴ: 5Κν. δῆγήςδ. 800 8 888. 



83θ4 Ιπᾶρ. ἐθπυθδ, πιϑάΐϊαθ δηὰ τηϑάϊαθ δβρ. ἰπ ατϑοῖς. 8 49ὅ -- 496. 

ἢ. θῦμό-ς ᾿ἀθατί, οοιγαρθ, ραβϑίοη᾽ : 5.κὺ, αδᾶ-ημά-8. 890 

8 8θδ. 

δ... ἔχσω Ἵ παγο, ποϊά᾽ : Αν. λαζ-αἢ-,) τί. 808}.-. 8.66 8. 886. 

α᾿.. λέχος Ὀοά᾽ : ΟΙΒυ]ρ. ἰξσᾳ, τὶ. ἰοᾳἦ.-. φόνο-ς Ἱπυγᾶθτ᾽ δπὰ 

θείνω Ἵ ει υκο᾽ : 5Κν, 8. Ρ]. φῃη-ἀπέΐ, τὶ. αἤοπ-. 866 85 425, 

420. 429, 

ΤῊΘ ἰθῃιι68 αϑρίγαΐδθ ὈθοᾶπιΘ γοΐοθὶθϑ8 ϑρ γα πίβϑ ἰῃ τηοϑὲ θ01- 

Ὀϊπαίίομβ, ὑμγουρἢ (Π6 ᾿πίογηοθαϊαίθ ϑέαρο οὗ δϑδτιϊοαίδθ. 8. ἃΓῸ 

πού 1 8 Ῥοβίἐϊοῃ ἰο ἀθίθγσῃϊ ῃθ ῬγθοίβοὶΥ {Π6 ρἷδοθ δπὰ ἰἐΐπιθ οἵ 

(18 81 ΠῺΡ᾽,) βίποθ ἐδ συϊξίθῃ Ἰδηριδρθ οΥ̓ΘΥΒ 00 6Ὁ 5810 

Πο]48. Τὴ αἰδνϊοαία-βίαρθ 860 118 ἰὸ ΟΟΟῸΡ ἰπ ϑο ἢ 806]}}Πρ8 88 

ὄχχος σκύπφος ἀπᾶ ἴῃ τηθάϑυγοβ Πἰκ6 ὄφιν (Η οι.) βρόχον (Ἴ ΘΟ ρπ 18) 
88 ἰγόοῆθθθ. Ον. Εόβοῖον Ουτίϊυθ᾽ δέιά. 1 2, 68 ΗΠ Β]488 Αιὦ- 

Βρι.2 84 Ε΄ [0. Μογον αν. ατδηπι.2 201 4]. Κρίταπεδὶ σαὶ 
(2) οδὴὰ Ὁθ οδβίβ Ὁ] Ἰϑηθὰ πτηοϑὲ Οχθηβίυ οὶ [Ὁ θ. 0 τϑιηδίηθα 

Δ ΘΧΡΪΟΒΙΥΘ ἴῃ Οτοί. (ΘοΥίγ) Ὀθίογθ ον, 88 ἰ8 βθθὴ ὉΥ ἰδ 

ττιϊϊηρ τρ τν, δὰ ψγὰϑ ἃ βρίγϑηΐ ὈΘίΟτΘ ὑονοἶβ. Θ ὈΓΟΌΔΟΪ 

ΟἸΪΥ ταπιδϊπθὰ δὰ οχρίοβίγθ αἵον ὅσ ἴῃ Βωοί., ΕἸ., δπὰ Ιωοοῦ. 
(ορ. Αἰξ. ἔστε Ὀθεά6 δίδωσι, ὃ 489), Βοποθ Π0 πυϊδίηρ οὗἉ σε [ὉΓ 

σθ. ἴπ [,80., ὙὮΘΓΘ ῥ᾽ οδῃ ὃθ6 οδβἰδ Ὁ 86 τις (ἢ 6 στθϑαύθϑί ὁ6- 

ἰαἰπέγ, ἰξ ραββοὰ (Ὀϑέογθ ρα]αίαὶ γόνϑὶβ ὃ, 8606 Βαυπδοὶς Ὠ10 [ὨβοΝν.Ψ 
γοη οτίγη Ρ. 86) [γέμον ἰηΐο σι 88 Σίων τι Θέων. θ 88 ῥ 
Ὀοοδπηθ Κ 'ὰ Βωοί. διὰ Ἐρὶγ., 88 18 βῆονψῃ ὈΥ {π6 τυϊεϊηρ φ ἴῃ 

φεός --Ξ θεὸς οἴ6. ΤΏΙΒ φ αἷἶδο βῆονβ ὑπαὶ ρῥυΐῃῃ. αἵ. ρὲ (φέρω) 

δὰ Ὀθοοῖὴθ Κα ἰπ ἔπθ80 ἀϊα]θοίβ. 

ΒΕ θη. ΤῊΘ οὔξθῃ δδδυπιθὰ οἤδηρο οὗ ργί. αὙ. ἔθηυΐβ ἃδῃ. (0 τηϑΐϊδ 
ὭΘΥΘΙ Οχίβιθά. 1η Οθ8608 11 στέμβω Ὀθαὶὰθ ἀστεμφής, πύνδαϊξ ὈθΘδὶὰθ πυθμὴν 
ἰδ ἰδ ἃ ααοδίϊοη οὗ [πᾶὰρ-. πιοράΐα (8 469, 8), ὙΠΙΘΓΘΩΒ ἰῃ Β06ἢ) 88 χατα-}2)-- 
μενο-ς (Ὀοϑίἀθ ἰηΐ. χατα-λέχθαι, τῇ. λεχ-), δράγμα ᾿Βαπαι} ([0 δραχιιη δράσοο- 
μαι) ὅϑἴκν. ἀαγνἢ- “αβίθη"}) γὸ ΠΑῪΘ ΠΙΘΓΘΙΥ ΠΘῪ ἔογιμδίϊοηβ, τηϑθ δέου [δ9 
ΒΏΔΙΟΖΥ ΟὗὨ δἰ μι }]8 7 ἤΌΣΙΩΒ ἔτγομι τοοίδ ἰδ ταθάϊα (ΟΒ Βοῦ Ζυν Θοδβοῖ. ἐ. 
Ῥονῖ. 801 8... 

8 406. ΤΊιο ἐθπυΐβ αϑρίγαία Ἰοϑὲ 18 αϑρίγαίοη ἴῃ ῥσῖπι. ατϑοκ, 
ΜΈΘΩ ἃ ἰθῃυἷδ δδρίγαία [Ὁ] οσθᾶ δὲ ἐπ0 Ὀδρίππΐηρ οὗἨ ἔδ8 ποχί 

ΒΥΠΙ6 016. τίθημι Ἵ Ραοο᾽ ἔτ, "ει -ἰλιδ-ην, δου. ἐτέθην ἔν. "σ δ: 
ἐμξη, τὶ, αἀλᾷ-. ἐπύθετο 6 ἱπαυϊγοὰ ἔοτ᾽ ἔν. "6-»δμέλ-ο-ἰο, τὶ. 



8.496---498. 1πᾶρ΄. ἔθπτθ8, πιοάΐδθ δπὰ πιϑάϊαθ 88Ρ. ἴῃ θτ. δπά [ἰ6116ὲ. 965 

ὑλομαμ-. θη. τριχ-ός αἱ ΡΒ ἔν Ἡλγίδμ-ο8. ἐκε-χειρίᾷ ᾿οοββαίϊο 

οἵ ΠοΒΕ}1168᾽, Π6]Ρ. Ἐκέ-φῦλο-ς ἔν. “οἰδο-Κῆ., Ἐοϊἢ6-ρῆ. 

θρίξ : τριχός ἀπᾷ θέσσασθαι : πόθο-ς (8 429 ὃ) - δ.κν. ἀλαίδέ: 
ἀκα, 866 8 480 τϑῃ). 2. Ηθποθ ἔοσηβ [{|ἰὸ πεύσομαι πῦύστις, 

πείσω πίστις (τὶ. δἰιολαι-} αὐτὸ ϑογχῃ ἰο Ὀ6 ὩΘῪ ζουτηδί! 08 [ῸΓ 

ξφεύσομαι οἷο. ; 6Ρ. ἔαΐ. αὐσω ἴον τορι ν αὔσω ὃ 564. 

ΤῊΘ τϑιθασκ, πηδᾶθ ἰῃ ὃ 480 το. 1 οὐ 5ΞΚν. υγίγα-αδμὶξ 

αὐλί-διιν-ξ, αἶἰδο Πο]άθ σοοά ἴον ἐΠ|6 ἔοσιηβ ἐχύθην (χέω Ἱ ΡΟῸΓ 

ουἢ, θεθμό-ς ἸιοοΓ. ᾿δἰαία θ᾽ Ὀοϑίάθ τεθμό-ς Ῥιπά,, θίθεθθαι Οτοί. 

Οουνί. --Ξ- τίθεσθαι, ἀμφέ-φαλο-ς ᾿μανὶπρ ἃ ἀοι 6 οομλθ᾽, ἀμφι-χέω 

Ἱ Ροὺγ δτουπά᾽, παχύ-χῦμο-ς ὙΠ (ΠΟ ]υ]ο6 8 οἷο. 

{18 ΑἸ Πἤου]} ἰοὸ δβοθγίαϊη ἴῃ ὙΠδὺ ἸΠΔΠΏΘΡ {π6 ἰᾶὰνν οὗ [Π6 

ἀἸ881 }] δ οη οὗὁἨ δϑριγαΐθβ ορϑγαΐθα ἷπ οᾶ868 ΜΏΘΥΘ ἢ 60 ΟΥ̓ΠΊΟΙΘ 

Δϑρίγαίθϑ [Ὁ] θὰ οπ6 αἴξου {π6 οὐποὺ (60. πέποιθε, Ὀγὶῃ. ΟἿ. 

Ῥρλο-ρμοϊἤ-ο, τέθητε ῥτῖῃ. αὐ. Ἦῤι-ἐ ιδο ἢ). ΟἾΪΥ 80 τηυο ἢ ἴ8 
88 γοί οἶθαῦ, ὑπδὲὶξ ἐπ σϑροϊας Τορογδίοθ δὰ 60 οΓΟΒϑοα ἴῃ 

ἸΏΒΗΥ͂ ὙΔΥΒ ΟΥ̓ ΔὨΔΙΟΡΊΟΑ] ἐογηηδίϊομβ. Οὐρ. Οβίμο 8 αἰἰοιαρὶ ἴῃ 

δἷ8 Ζὰν αθβοι. ἀ. Ρογῇ, 808. 

8 497. πάρ. ἀδὲ, δῖ, αἰνὰ 818 ἰξπὶ, κλιλ, μὰ κἾ [61] ἐοροίθου 

ἴθ ῥτΐῃ. αὐ. Ὑ ἢ ἐξ, ἀὶ, κὰ κὰδ πὰ δοοογάϊρὶγ οχρογιθϑμοθὰ ἐδ 

ΒΆΠ|6 ἰγθαίπηθηΐ 88 686 (8 489). 

μέσσο-ς μέσο-ς ᾿ταθα υ8᾽ (ΒΚτ. ἡ»πάάλϊιψα-8)} |κ τόσσο-ς τόσο-ς. 

ἄσσον ᾿ἀΘαΓοτ᾽ (ώγχι, τοοὲ αἢᾷ}-} {κθ μαάσσων. 

ἐλάσσων ἐλᾶττων “1688᾽ (ἐλαχύ-ς : 5Κν. ἰαᾳἠύ-5) |1Κ6 πέσσω 

πέττω. 

[1[ἰ4]16. 

8 408ϑ.. Τ6 ἔθη 68 Γοιηδίη6α ὑπδηϊ 64 οἢ ἐΐ6 Ὑ20]6. 

». Ἰιαῖ. ρᾶςσ, ὕταδτν. ρα86 'Ῥαοθ᾽, Οβο. Ῥδαῖϊκὰ] 'Ῥϑου]υδ : 

δκγ, ράξα-. 8.66 8 380. 

ἐ, 1μαΐ. ἰουο-8 ἐμο-8, Ἰθιηῦν. ἑοῦον αὶ, Οβο. ἔα ναὶ “υδθ᾽: 
ΞΚν, ἰάνα. 866 8 86θ. 

ζ. Τιαὶ. εἰξ-πό, σταῦν. ΚΙ] 6- ἔγατὰ ἹἸοοίίοατ᾽ : ΒΙκν, ὁγάψ-α-, 

ὅϑοε 8 387. 

φ. 1ιαἱ. σαπῦ, ὕταῦτ. Καποέα ᾿οαπίϊο᾽ : ΞΚΥ. ζαρ-καη-;, Τιαΐ. 

φηῖτς, Ὁταδν. Ομ. ρὲσδ' 'αυἶθ᾽ ΑΥ, οὐ-ό, 8,60 88 480. 481, 



866 πάρ. ἔθημοδ, πιθάΐαθ δηά πιοάΐαθ 480. ἴῃ [{41]156. 8. 498 --ὅ00. 

ὝΒοχΘ 8}ΠΠπ0’ οὗ {πΠ6 ἔθηϊι68 Παρροπθᾶ ἐπγουρἢ βουπά- ἤδηρθ, 

ἴῃ ΘΟΙ ΙΑ ΌΠ8, 1ὁ 18 ἔγθαυθμί!Υ τοὶ ουμάοηΐ --- οὐ ἢρ (0 ἐ6 

Βοϑ ἢ 1088 οὗ ὑπ {Ππ|0γ.-ϑαπιη. πιο ατηθηΐβ --- ΜΠ ΠΘΕ ΘΓ (}}18. ΟΠ ΘΠρῸ 

ἷθϑ ἰο 06 ΓΟραγαθὰ 88 ἰαυϊηρ ἰδ ίκοη ῬΪάθα ἴῃ Ῥσῖμι. {{8}16 ΟΥ̓ ΟὨΪΥ 

ἴῃ β'ῃρ]6 ἀϊα]θοίβ. 

8 409. [μαἱ. ὃ ἔγτοῃῃ » Ὀοίογθ γυοϊοθᾶ θχρ]οϑῖνθθ. οὐ-ἀπεῦ, 

αδιαδοῦ, 8μεδ- σοῦ: οΡ. ορ-ογῖδ ἹΞ οἰοθο᾽, αρ-ογὶδ Ἷ οροπ᾽ (ερ. 8ῖτ. 

αγ- ἸΏΟΥ͂Θ ΒΟΠΙΘ Πρ, ρα ἘαΥ- ὙΘΙΏΟΥΘ, ρα 8846, ορβϑῃ"), 80. 

ΟΡ οἰχοὶβ ριὰ 608, ΟὟ. πο, 1,αἰ. βυρεῦ ΟἿ. ὕπο. Ἠρθποο ῥτῸ- 
ὈΔΌΪΥ οΥρίμαὶ » ἴῃ ορῆμεῦ, ϑμρρδη!δ οἴο.; αὖ- οὗ- 8μδ-οὗ τηϑὰθ 

ὈΥ̓͂ ΔΠΑΙΟΡΎ; αὖϑ, οὐεδίγμαδ, οδέγπαῦ, ϑ8μδέ6 7 οἴ. ῬΒΟΠΘΟΔΙΪγ 

ὙΓΤΟΠΡῚΥ 561. 

1,αἱ. Ὁτιῦτ. σ ἔτοπι ς πῃ {86 οοηδἰπαίίοη -οὐῖ-. Τιαῖ. απ φμῖ8, 

ὕμιν. αποίοηι-6 ἴπ δηρυϊαην ἔγ. ἔακῖο- (δ 269), ἴο 1μαἱ. ἀμοὶν8 

μησ.-8. Ἰμαἱ. βἰμσμῖμ-8 ἔν, ἔβοηι-κίο- (8 2609). ΤῊ οϑαδο οἵ ἐδ 

ΒΔΠΙΘ ΟἾδΔΗρΡΘ ἰδ 1088 Οἶδαν ἰὴ δ8ορίϊη- σοηίξ πδη- σοηΐξ Ὀθδὶὰθ ἀἱ- 

οὐμἐξ (τ. ἑπτα-κοόσιοιῦ) ; οἱσίμπεξ Ὀθ8146 υδοδδέριμμβ ὯῸ ἀοαδέ οὐρα [8 

Φ ἴο ἔογπ)-ἰγδηβέοσθηοθ. Ορ. ΤΠ μι υβθὴ Κυμη δ Ζίβοιν, ΧΧΥ͂Ϊ 

812 ἢ 

Μοάϊα ἔτγοπι ἐθημΐβ δέου π88818 ἀπά Ὀθίογθ χκ ᾿ῃ {ὐιητγίδῃ. 

ἐμγβίαπάμ ᾿ἰαγγθαπέατ, αμπάθγ πίον, απεαοηπάμε ᾿πίοπάϊίο᾽ [γ. 

Ἐαηπἰοηείι 1. 6. ἔαπ-ἰοη-ἰδ. ἰοόηφαν Ρ]. ἱανθποαθ᾽, αδγοῦ ἱδρτοϑ. 
ϑμδγα ϑαργα. αὐγον 'αἰτῖβ, Οὗ. αἰ8δο Ο86. θα Ὀγϑίαν ᾿πηρογαίογ. 

8 δ00. [μαΐ. η15} ἔγ. ρΉ.. 80)1)214-8 : 8ΒΟΡΟΥ, ὅϑ'κν. βδρώρ-πα-8 οἷα. 

800 ὃ 894, ογιπΐ-8 ἴτ. "ορηΐ-8, ἰο ὁ}8 ορᾶβ8. Ορ. η"η ἔν. δι) ὶ ὅ06. 
[μα1. τη (πυϊξίθῃ 90) ἔγοπι οὔ ΔΙγθδαάῦ ἰπ Ῥγθἰϑίοσ!ο {{π|08. 

αἴφημ-8 ἴν. ἕάθομο-8 : ἀφομβ; ἐξσημτηι ἔν, Ἐξθοπο-ηι, ἴο ατ. τεκ- ((Ρ. 

δ θὅ Ρ. ὅ8). τίξφηνι-8 τἰτρηθιι-8 : τἰ6. «ἴο8. ἄρα ᾿'Βρὶοα᾽ (4 14Γ 

ΒΥΠ.Π), [0 ἀο08 ὉΠΑ δ", οι. αλαπα, ΟΗΟ. ἀσαπα ὉΠΑΙ᾽ (οἰδοῖ- 

ψὶθο ΚΊ)υρα Κυμη Ζίθοιν. ΧΧΥ͂Ι 88, ψμὸ ροβίυϊαίοβ πάρ. αἰή- 

Ὀθόδυθο οὗ αν. ἄχνη ὉΠΔΗ͂,, Τοαπι). ηἴχμ-8, ἴοο, ἔγ. ἤοηῖχο-ϑ (τ. 

κηοὶαν-, 8 488 δ) πὰ ραββαά ἐβγοιρἢ [6 βίαρο ηἶχο-8 (ορ. Οπἰα 

ἀϊ). Απα]ορουθὶν ὕπι|ῦγ. οὐ-πόσο8 α- αἰ Κα8 σοπίχυϑ, ). Οα 

10). ἔτ. σ (πὶ οΥρίπα] πιθα 14} ορ. ψ μδὺ ἰ8Β βαϊὰ ἱπ ἃ ὅ06. 
-- ----ὄ -- . .- --..Θ..-.-. 

1) Ορ. αἷδο 1μαἱ. ουσημτ8 Ὀοβίἀθ σψοημσδ ἔν. ατ. χύχνοςν Ῥνγορηξ [τ. 
Πρόχνη, αν 8858 ἴτ. Κνωσσο;. 



ἢ 500---501. πὰρ. ἔθηυθ8, πιοάϊαθ δηὰ πηοάΐαθ 880. ἴῃ [{6]16. 961 
------..-.ὄ --....Ὁ-Ὁ’΄--....-.-... ..-.-Ἕὄ.-.-- 

1,αἱ. πιρλὶ ἔν. ρηι. ΒΜΗΜΉ1-8.: ΒΟΟΣ. ὃ0 8180 ὕὐπιογ. 80 ι0 

ΒΕΠΩΠΠΌ Πη᾽. 

1,8[. το (πτιτίθα σι) ἔν. οι. ϑβἄσηιθηἑμ-ηι : ϑοοᾶγε. ΟἹ. Ἰθηι 

ἔν, σηρ ΜῊ οΥἰσίμαὶ] σ, 8 5806. 

8 601. ΤΠ6 οἴδηρα οὗ ἐδ ἴο 88 Β660118 (0 ὮδΥ͂Θ ὈΘΘῺ ὈΓΪΠ,. 

(4116. Αἰΐοῦ ἃ Ἰοῃρ᾽ 80114 010 δπὰ βπ4}}} 88 ὈΘοδπΘ 8 ἰῃ [,8. 

1,.αἱ. σομ-ο 88 : (οη- με. ϑμιᾶϑ᾽ ἔν. ᾿ϑμα δε : βιἀα-ὁ0Ὁ. 8οἄᾶϊα 

ἔγ, ᾿βοαηϑἰα ᾿βοαηϑία : ϑεαηαά (δ 208 ρὑρ. 118-- 1160). πουΐ-ἰἃ8 ἔτ, 

διαἰ-8. Κογδη8 ἴτ. Ἔεγοηΐ-8. σοΉ-ΟΟΥ8 ἔν, "-σογέ-8 (ᾳ6ῃ. -οογα- 8). 
Τιαὶ -88 τ -ἰ8 δα πο γοὺ 4]}1]0ὴ ἰοροίμον τὶ [παρ΄. -8 δὐοΥ 

πᾶ88}8 δπα Ἰἰᾳυϊ.8 ἴῃ [αἰ ΐη, [Ο]] ονγϑ ἔγουι 6 οοηίγαβὲ οὗ 26" δ} 8 

ΠῚ ρε-δὅ8 Ἰηᾶρ. ὅ-28 (ὃ 208 νΡ. 115) ἀπά οἵὨ δσοητ-ο0γ8 αγϑ Οἷα. 

ΜἸἢ ραν Καν (δ θδδ, 9). Ορ. αἷ8οὸ ἐμ οοπίγαδί οἵ ρόηηα Ο.1.)8[. 

Ρέβηα ἵν. ἔροί-8ϑηἃ αἰ ρξηῖ-8 ἔν. Ἔρο08-ΐ-8 (ΞΡ. ράβ8-α8 Οτ, πέος 

ῬΘηΪ8), 8 ὅ10. 

ὕπιῦν. ζοῦϑῖ 86786 'δθάθηβ᾽, Καέΐοε δυίαθ (ὁαυΐθηβ᾽, 88 ἷἱ 

616), ὕΟἾΒο. αϑὲ Ἱποθπάθηβ, δάοίθηβ ἢδπιπΐθ. -} ἢγϑὶ οἵ 4]} 

ἔτ, -Ρ, ΓαΥ ΠῈΣ ἔτ. -8 -ξξ -ἶβ, 800 ὃ 209. 

ὝΠοτα ἐδ (2) Δρρϑδγβ ἴῃ Τὐπιῦν.- ϑδπιη., ἰδ α8 οἵ ἰαίδὺ οτιρίῃ : 

ἴῃ πιο. Ρ᾽ 842 Ῥίδίυθ Οϑο. ῃὖτ2 ᾿'βογέιιδβ᾽ οἷο; ἴῃ Οβο. 82 ᾿δά᾽, 
8 οχίθηβίοη οὗ αὐ αἴδον [ἢ6 δηδ)οργ οἵ 14]. αρ8, ορ8, 6.8; ἴῃ 

{π|ῦτ. -η5- ἔγ. -η8- (8. 209). 

ΤῈ ομδηρο οὗ 8 0 88 88 τορϑαίθα ἴῃ [,αἰϊη. ροϑϑέηὶι ἵν. 

“ροί-βει, ὙὨΪΟ τγ8 Οἱ ἃ ΠΘῚῪ ἰουτηδίϊοῃ αὐξον ροΐθϑέ (τ. 

Ῥοία 681) ΟΥ δα αγίϑθῃ ὉΥ Βύῃοορο (δ 688) ἔν. Ἐρόξθ-διίηι. 

Βθπι. 1. Οομρουμάὰβ ᾿ἶκὸ ἀαδόσμοῦ ἴτ. Ῥαίϑερηον (αὐ δΟ4ΗΟΥ) ΘΥΘ 
ἔοτπιθὰ δἱ υϑγίοιιϑ ρογίοάβ οὗ (πὸ Ἰδαηζυδρο. [ὁ 18 ἀἰ ῆοα]ς ἰο Βα Ὺ, ἴῃ Ἡ ΒΙΘἢ 

ΘΧΔΙΙΡΪ95 88 δὰ ἀΥγίϑθη ΓΟ ΌΪΑΤΙΥ, ἀπά ἱπ ΠΊΟΝΙ ΟΥ̓ ΔΗΔΙΟΦΎ. 

πάρ. ἐξ ἈΡΡδΥθΗ ΠΥ ὈΘΟΔΠῚΘ 88 ΘΥ̓ΘΓΥΜ ΘΓΘ Θχοθρὺ Ὀοίοτοθ ἡ 1) 

ἴῃ ρῥγίπι. 1ἰ4]16, {ΠΏ0π06 8 δίυ Ἰοὴρ ΒΥ}14 0168. [,4ἰ. οὐ-86854:-8 : 
δῦ, 9αἰά- Αν. λπαδία-, Ἰπὰρ. ᾿8οῖ)0-8 ἷ. 6. "80 1{0-8, τί. 806- 

ἰδ, γαθ8ι-8: ζαίθογ. Ζοδ88:-8 : ζοαϊδ. τνογϑιι-8, Ὁτοῦτ. ἐγαλευονῇ 
Ἰραπδυθγθθ᾽ (γ᾽ ἔγοτη γ8, ὁρ. 8 209) : 5Κτ. ογέίά- 'γοῦϑιβ᾽, ΟἿ.Βα]ρ. 

υγϊϑία ἔ, ᾿ἰαΐθ, δἰἑιαἰίοη᾽, [πᾶρ. γε 0:85, τί. μογί- ἵγογίοτο.. 

1) ἀπὰ οχοορὲ βμα]γ Ομ. [μ6{. δδί ᾿οαίδ᾽ ἔγομι τί. διῖ-. 



868 Ιηάρ. ἐθηπ68, πιο ϊδ6 δηὰ τηθοΐδ6 880. ἴῃ [{4110ό. 8 50] -- 502. 

10 81ώ-8 : γιογοῦ. 5οἄὔπϑιηι: ϑραπαῦ, ον. ϑΚν. ρογαπά. εἰζαμίέοα. 

υτοδηδίημι-8 υἱοξϑίγεμβ : Βοωοί. ἕζκαστό-ς, ορῖ. ἐμτζμ ἴο--. υἱγῦθι-8 

ἔν, "μθοτμη  -ἰ0-8, 860 ὃ 288, ἤ8:,-8 ἰϑὲδ ἔν. "οἶϑ0-5 "οἰβὶδ, ῬοΙῖρη. 

οἶδα 8Ὸ]. α8ᾶ, οοπϑυχηρίδ᾽ : Οὐοῦ Πίογῦ. ΟΡ. αἷ8βο 3,38.-8, στ 
ψ μοῦ ΒΘΠΘΙΟΥ οοππθοίϑ πιῦν. Εἰδῖα 80]. ᾿ΕἸδίο᾽, ἔγοια {οὶ 

βαδσ, τὶ. δμοϊα» (8 δ52). 

Βοπι. 2. [δὲ. δϑίΐ8 δδίε (τὶ. 65) ἴογ "288 "886 αἴϊονυ (6 [ὈΓπι8 οἵ 
ΟΠΟΡ ὙΘΓῸΒ ἴῃ “ἐΐ8 -ἰ6. οσοηι-ξβίμ-8 [017 δηὰ Ὀθβίὰθ οοηι"ξδι- 8 ἴον [ὈΥΠῚδ 

Εκὸ σεϑ-ΐμ-8, οἷο. 

οεἰΐο, τιαίίμι-9,). ΟΟἾμαῖ. αἀ-σίοίιι-ϑ ὉΥ ΒΥηοορο (8 638) ἔγ. δοεσ(ῆιε, 
ϑιιαὐἀ()ίο-8, δαα-σγεα())0-8; ΟΡ. αἴὲϊιι-8 δα αἰίιι-8, δ-ϊ ἰοἶι-8 ἀπ αἰοϊεοίμ-δ. 

Οογγοϑροηϊηὶγ Οδθο. {1 ᾿πβῖο, ἀδαθ᾽ ἔν. "οὐ( )έέμ 7 (ον. μα... νονε δ). 
ΤῊΪ8 ΠΟῪ ἐξ τϑιηδί πὰ ὑπομδηροὰ ᾿κὸ ἐπ6 ἐξ ἴῃ αὐΐμἶξ ἔτ. αα ἐμῖξ. ΟΡ. ἐδ 
δαΐμπον ἱπ Μοῦρῃ. Ὁ πὲ. ΠῚ 1838 ἢ, Οβιμοῦῦ Ζυν αοβοι. ἃ. Ῥογῖ. δ55 ΜΠ. 

Οα (μ6 οἶμβοῦ μαμὰ ἐγ Ὀθοδηθ 8ὲγ. ρϑαθϑέγὶ-8 : ροαϊξξε. 
αϑϑοϑίγῖα, δϑίγῖν ἴἰο 864., 6α-. Ὁτμρὺγ.- ϑϑιηῃ. ΘΧΘΙΏΡ]68 16 ΔΗ ηΡ. 

ΒἘ 9πι.8. Τηδὲ [Π0 οοῦγΒο οὗ ἀθυθι ορπιθηῖ 88 ἢοΐ ΠΘΓΘ 88} --- δ΄ -- 8, 

Δ8 ΒΟΠῚ6 πιδἰηἰδίη. Ὀαΐ ὑπαὶ ἔπο ἐ 6. . ἴῃ δδ-ἐγῆσ, 88 ὑπ Β8Ι16 88 ἐδδί 
ἴῃ ουἱο-ἐγῖτ, [0] 08 ἔγοπι ἐπ ἔδοὶ ἐπαὶ 8. ἀϊὰ ποὲ Ὀθθοπιθ δέν θὲ 7», -- ὃγΓ 

(8 510). 

ὙΠῸ ΤΑ] ἰγϑαἐπιθπὶ οὗ ἱπᾶρ. ἐξ 8 ῬΓΘΟΙΘΘΙΥ Ρδγα}18] ἰο 

(μαὶ οὗ ἐῃ9 αφγιηδηΐο. 8,60 ὃ 5271. 

Οἱ ἰπι14] 8- ἔγ. }98- δα 4- 866 8 δθ8, 2. 

1μαἱ. 7 ἴτοιῃ »} : οὔεγο, 57 6γ. 

Οβο. πιοα 4188 τηπ6Π0Δϊ8 Ἰηράάϊχ᾽, ορ. [με[. 72-αδα ; ποπι. 
Ρ]. πιοράἀί88. θοβ4θ μεόδειξ ἔν. "-αἰκ-(6)8. Ὁπιῦν. οϑδαΐμ Ὁρθ- 

ταίο, ἴδοϊίοο οβϑϑίο ᾿ἴδοίδ' Ὀϑδϊάθ Οδοὸ. ὁ ρβϑῃπϑιὰ ὉΡΘΓϑΒαΔΠΙ, 
ἰδοϊυπάδην. 

8 δ02, Ῥείπι. [{4]. ζέ ρμαββοᾶ ἰηΐο χέ (ἢ) ἰῃὰ ὕσμῦν. -ϑδπιη.) 

ΔΠἃ ῥγὶπι). [14]. ρὲ ἰαίο χὲ (ἰὰ Ὁτμῦγ. ἔσγέμου ἰπίο ἀξ). ὕπιῦν. 

γομὲθ ἵτϑοίθ᾽, 88} - ἔθ ἰδῇ ἹἸπίροίδβ, ὑπ έοτν ἱδθποίου. Οδβ6. 888}- 

ἐάπι ἑδαποίυμι᾽, Ὀμέανβ Οοἰανίυθ. Ὁθτηῦτ. δογοδέο ᾿δοτὶρέαπι, 

Οβο. 8ογέζέαβ Ὁ]. δου ρίϑϑ.. 
ΤῊ οοτρδιπαίίου ἀξ ΔγΟθΘ ΔΗΘῊῪ ἴῃ ὕπηῦτ.-βδπμπ. ὈΥ τονε 

ΒΥΠΟΟΡΟ (8 638) δπὰ γβ ΠΟῪ ἰτγθαίθὰ αἱ ογθΟΥ ἔγοπι ῥτῖι. 

1 8116 ἀΐ. Ομβο. γαοίμα “ἔδοϊξο᾽, αοὐμα 'αρὶο. ὕπαῦτν. ἔοϊέα ἔοι 
γεαίμ αοϊϊο᾽, δἰξὰ 'αρίίο᾽, ἐο πος αὐτυϑιευ αγο-ρείξμ ᾿δάνομιθο 

(τὶ, μοδὴ-) Ἰοϊηθα [ἐθ6]ῇ. 



85802--503. Ιπᾶρ. ἐθηθθ8, πιοάΐαθ δπὰ πιϑάϊδο 68ρ. ἱπ [ἐ6]10. 969 
--.. 

Βοῃ. Ῥείπι. 8116 ἀπ Ξῷὸο πὰρ. 4 βϑϑὴβ ἴο πᾶῦθ σϑιρδίῃθα δὴ 6Χ- 
Ρνἰοδῖίνο θοϊΪῃ ὙΠΟΓῸ ἰὑ νγὰβ [Ο]]ον θα ΕΥ̓͂ ἃ ἐ ἰπ ῥεῖπι. 1{6]109,0 δπὰ σῆθτο 1 

ἰδοῦ οδῖθ ἰοζοίμογ τ ἐ ὈΥ̓͂ ΒΥμοορθ. Οδϑο. Ζ72ομπτιε; Θυϊηοίίδ᾽, Ιπᾶν. 
Ἐρερᾳίο- ᾿αυϊηΐαδ. ὕπιῦτ. πέηοί ᾿πἰηρυϊίο᾽ (ορ. 8 510), ΙΚία (Ἀριο᾽ 
(0.1ὲ. ὥσογε Ὀθεῖάο ,σονο, ζεδιῖα ἔν. κ΄ (σ)μ6-δ]18). ἀτὰῖα ᾿πρσυϊίο᾽ ἴῃ ἐπμ9 
βγβὲ ἰμηϑέδῃοθ ἔγοπι Ἐμρηιρίδ. 

ἦ Ὀθοδῖηθ ὃ ὃ Ὀθίοτο 6- δῃὰ ἐπνονοὶβ ἴθ ΙΙΌτὶδπ, 6. δ. 

αϑια ᾿ἴδοϊαιί᾽. 860 ὃ 881. Ηον (μ6 ἔογιῃ ἔθϊα Ὀθϑίάθ ἔαδὶβα 

ἰϑ ἐο ὉΘ ΘΧΡΙ]Δἰποα, 1 δ ὕῃ80]6 (0 β8Υγ. Ονρ. ημμσίο πα ξατη,, 

ΠΘΓΘ ὁ ΒΘΘΙῚΒ 0 ΘΧΡΙΘΒΒ ἃ Υγοϊοθα βρὶγαπὶ (8. 508). 

086. 8 ἔν. ἐΐ: Βαηδβαθ Ἰοο. Βαπίϊαθ᾽, οἵ. Βωρμίϊηβ ᾿Βαπεπαβ.. 

8 608. [,ο88 οὗ ἰθῃι108 πῃ ΘΟΠΒΟπδη 81 ΡΤΟΌΡΒ. 

1,αἱ. ροϑοῦ ἔν. “ρογο-ϑοῦ : »Υγόσον (δ8 269. 288). ηιΐϑοοῦ ἴν. 

Ῥημουδοοῦ : ὅτ. ημδ-γά- “ηϊχοα᾽, ἐϊϊδέγῖ-8 ἔγ. Ἐϊη-ἰοιιο-8- ἐγ 8: 

ἰδοῦ. αἶδοῦ ἴτοτα ᾿αϊέοβοῦ ἱ. 6. Ῥαϊ-αο-8.ὅ : αἰ-αἴο-ῖ͵, ορ. ΘΥ. 

ὁι-δα(χ)τσχω ὃ 490. αϑβρογίδ ἴν. ἔαρδ-ρονγίδ : αὖϑ ὶ. 6. αρ8. οδἴππαῦ 

ἔτ, "ορθ-ἰοηαδ : οὗ. 8ἰογημῦ ἴν. Ἐρϑβίογ- : ΟΥ. πτάρνυμαι Ἷ βῃθοΖθ᾽ ἔν. 
ἤπσταρ-. 

1μαἱ. πα, Ο.]μαὉ. ἰπθοῦῖρ. ἔοβπα ἔν. Ῥϊοιιο-8- πᾶ : ΑΥ. γαοχδηα- 
Θ᾽ πἰηρ, Ἰπιϊηουβ᾽. ϑ8ηξ ἔγ, "β6:ΉΣ. ϑδηιδηϑἐγ1-8. ἔν. Ἐ8θχ-ηδηδίγἡ-8 
βϑιδ-ἰξηιοη ἔτ. ἔ-ἐθαηιθη. αἰα ἔν, Ῥαωϊᾶ : αὐὐα, Ο. αὐδία Ὁ ΧΙ]6᾽. 
ἐ-πρηϊ δ δ-ηιογρῦ ἐς ἶσῦ δια ἴν. “οχ-πη οἷο. (οἵ, ατοπιρηονῦ 
αἀγηιονοῦ ἀτοίμο ατ-αποῦ ἔν, Ἰαϊδοηιογ οἱο.). Ον. 8 570. 

1αἱ, πιμίϑε, γμϊϑῖ ἔν. Ἐηινμίαι, χε. τἰγϑι-8 ἔτ, Ῥωγχι-8: 
ΘΚν. 2ξα-8. ἐογϑῖ, βραγϑῖ ἵν. Ἡογαϊ, "δραγαῖ. εἰξιι-8 ἔν. Ἐμοί. 
ἐογέμν8 ἔτ, "“ἰογοίμ-8, αρ. γογίϊ-8 ΟΠ αὶ, γογοίί-8 : ϑκκυ, ἀγᾷ)ιά-8 
(δ 295). φμξηέιι-8 (ὈΘθ8146 ἰπβογῖρ. θιμοίμ-8), Ὀπὺ 7ηοίο.5 Κριοίιι-8 
ὙΥ ἢ ὁ ΡΓΟΌΔΟΪΥ πού σπὶίβουΐ (μ6 ἰπῆπθποο οὗ ἡμησό 7ὥπαΐ, ἔμησον; 
αεξιπέιβ, παπέμϑ, ϑαηίο γβὲ οὴ Ἰδὲθ ἱπβοῦὶρυϊοηβ. ὠγηὰ ἔν. ἡωγομᾶ : 
πγοθμ-8, ρἄϑδίιψ-ηι ἔτοτη "ραδβοίμηι, ροβίμϊ ἔν. “ρο(γ)ϑοίμἶδ, ογηηθᾶ 
ἔγοια (86 ῥγθβοηίβ ρᾶ-βϑοῦ ρο-δοῦ. 

ἦ- ἔγοτα 8ρῖ-- 8ι.- ΤὨγοῦρι [Π6 ἰηὐθγιηθᾶϊαίθ βέαρϑ 8[-. Πφη : 
ΟΣ. σπλήν. ἰοοι-8, 118 ἔτ. Ο.1,αἰ. δἐίοσιν 8, 8{118ὅ. ἼῺΘ βίαρϑ 8158 
18. ἰουπάὰ ὑπῖοθ οπ ἱπβοσιρίϊομβ. Οἱ ξίοῦ ορ. ὶ ὅ10. 

ὕπιδγ. οδέοηάμε ᾿οδίοπαϊ!ο᾽ ἔν, "ορ8-ἐ. ΟΡ. 8180 οϑαέμ ᾿ορογαίο, 
ξαοϊίο᾽, ὃ 501. 

Βεπεπιδηη, Ξ]οσιοαίδ. 24 



- αἰ ὐϑαϊρ χὶ πιοάΐδο 880. ἰπη, [ἰ6116. ὶ 504---δ06. 

- τ ΣΙ 9 ΒΘΏΘΓΘΙΥ τοίδ πο (πον ἔογιῃ οἵ δγί!- 

Ἰὰς υἱδᾶμαὶ. 8.60 ἃ 881, 

. τας, ἀδάμ αἰοϊίο Οδο. ἀϑί Και ᾿ἀΐοθτθ : 

“Ῥ. 5“ τ τ08. 

οι σὰ, ἰ)8α. Θοποίαί Ὁδηθίσίοι : ὅΚγ. 7αη- ΑΥ̓͂. 

᾿ς. ὅς, γελαν Ῥγυΐηδην : ΟΟΙΒυϊρ. ἐϊδάϊσα. [μ8ἱ. 
“᾿Ξ ταϑπ πηρθση ἔτ. ἔμηιδορ : 8|κγ. αἢ͵7έ-ᾧ. 1[μαὶ, 

“ραν. ᾿ ὅπῶτ. δεμμδί Ὑθηθυ᾽ : ΟἿ. βαένω, τί. 4πι-. 

- ας ᾿ΓΔΒΟΝ ΟΥἾΠΘΓ ΒΟΠΑΒ --- ἰπ [,4[. ΘΒΡΘΟΙΔΙΪγ 

“πὰ. ὡρ. -- [61] ἰοροίμου σι ἐΠ6 [πᾶρ΄. πιραϊδθ, 

Φ- αὐδροθ Οὗ διίἰου]οη, αἀἰδουβθθά ἴῃ (6 [ΠΟ ΙηΡ 

π͵Ο «αι Υ͂ ΘΟΘΟΟΥΙΘα (Π680 ΟἾΘΥ ΒΟυΠαΒ. 
ἝΞ 9 {- [πᾶρ. ὃ, ἀμ, δῆ, αἷ, 4) ᾿ὰ8 ϑρόίθῃ 88 ὅ 

“κα «πρκὶ ΘΘΏΪΌΓΥ ΟΠΝΘΔΓΒ, ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 [Ὁ]]ΟῪ ἔγοπι ϑυοῖ 

-  ὍὌΠΙΒ 88 ἡμέῦμδ [ἴὉΓ φιέδμβ δηὰ οἱδοθ [ὉΓ οἰθέβ 

Ὥς ἀωμρς. 13 181 δ΄, Βθο πη Αὐβϑργ. 2859 [.). 
. ΜΝ ἃ ποάϊὰ ὈΘΟΒΠῚΘ ἃ ἰθηι18, ΥΠΘῺ ἰξ 6816 ἴο βία πα ὈΘΙΟΓΘ 

κάθως Ἐρίγδηξ ΟΥ ΘΧρ]οϑῖνθ. [μαἰ. οοἰέθ ἔν. δοο-αἰΐ6 οἴο,, 868 

το  νωΝ, 3). Ομ. αοίμα ᾿αρίίο᾽, ταῦτ. δἱ ἕὰ ᾿αρίίο᾽ ἔν, ᾿αλίδα, 

ὡς ὦ, Ῥοφεφίδα, Ὁτοῦν. ΠἸΚία Ἡριζο᾽ ατπέὰ ᾿ππροίο᾽, 800 

Ξ, ον. 8͵80 [μεἱ. αὐῤμἶξ, ασομηιδῦ, αρροϊδ ἴν. αὐ ἐμὶξ οἷο. 

ν λυρᾷὰ [.Δὲ. πη ἔτι δη. 8οαηιιεηὶ : 8οαδοίϊμτηι. Ομ. "5 

““ ἃ 900. 
“Ὁ (Υγτῖοη 9) ἔΤΟΠ Φ ΔΙΓΟΘΟΥ ἱπ ργθ ἰβίογίς {{Π|68. 

ὦ ἵν. ὀἰσηοτηι: ἰοσῦ, 8600 ὃ θῦ ῥ. ὅ8. δεπἔσηι-8. ᾿αα- σηῦδοῦ 

«ὐὐὐὸ ψδϑοῦ, ἔατίμον αιοηὔϑδοῦ, τὶ τἴθη ἀσηοϑοο. Ἰ0ΘῊ ὈΘΟΔΠΙΘ 

Ὁ κοῦ ἱ. 6. διοηῦθοῦ ἔτ, Ῥμο-σηῦϑοῦ; οὔσπδϑοῦ ἱ. 6. οδιομιδϑοῦ 

. Νωον-ὠΝπ θοῦ. ἸῸΝ ὈΘΟΒΙῺΘ 5, 1Π1|{18}}γ7. ῬΓΟΌΔΌΪ δὲ {80 88πιθ 

48. ἴὰ9 ὉΠ ὙΠῚ0 ἢ δα Δνίϑθηῃ ἔγοπι οἹ (δ ὅ00):; ([18 ομδηβθ 

να γίρκο δου 150 Β. Ο. : φηαέμ-8. παέι"8, σηϑοίον πϑοῦ. 80 
ἀ ἰδὲ. παγϑίυ ᾿ἀθοϊαταίο᾽, ἴο [μαἱ, σπᾶγι-8. πᾶγιδ. 

κει. 1. ΤῊΘ » ἱπϑίθαα οὗἉ σή ἷπ γέεημηι, Ῥγορωμαίογὶ ϑίο, οἱ ἴῃ" 
ὡνβονα μοῦονῦ ἔπ6 ΕἸΠΙΡΙΓΘ, ἰ8 6180 ἴὸ ὃδ0 οχρίαϊποὰ ἔγοπηε ἐμ ῥγοῃη- 

τ μαρξϑὲλΣ ΝΟ. 

-- 



β3506-- 5071. Ιπᾶρ΄. ἑσπιθδ, πιοϊαθ δηὰ πιϑάΐδθ δδρ. ἴῃ [ἐ8}16. 8171 

ὉΠι ἴτοιη φῆι. ἄσηιθη ἴ, 9. ΡΘΗ ἴτοιη Ἰασηιθθ. ΕὝΟΙΩ 

ο,ἄηιοη Ὀθαάθ ἄσφηιθη, ἐμθ ἴοσιηοῦ οὗ ψμϊοἢ Ροϊηίθ ἰο ᾿ἄφηιθη 

ΜΠ ΟΥ̓ΡΊΏΔΠΥ Ἰοηρ ἃ (ΟΡ. σηιδ-σξα, οο-ἀσμΐμ).) --- ᾿οχάφηιθη 

πΟ]ὰ μᾶνθ Ὀθοῦπιθ ἤδΟΉ 6, 800 ὃ 91 --- ἯΘ ΙΔῪ ΘΟΠΟΪυαΘ 

δαὶ {86 Ββἰπιρ βοβίοπ οὗ σηβ ἴ0 15 ἴ00Κ 800 γϑρ ]ΑΥ]Υ ΟὨΪΥ͂ 

δοίοτο ογὶρ. ἰοπρ ὙΟὟΘ]8, ΟΥ αἀἰἱρμίμομρθ. ὙΥΒ ὑΠ18 8180 δρῪΘ9 
οὐπεημη-ὖ : οοηεϊφέμτηε ἀπὰ 7 ηιοη-ἔμεηι : αὐ. ζεῦγμα 1,αἰ. 7- 

φέγα. ΟΡ. 9ηι ἔσοιῃ οηἱ ὃ ὅ00. 

4, ἴτοτη ἀπι. σαθηιομέμ-ηι : σαφάδ. γαμιοπέμεηι : τα. Πἄηιθη 

ἰο αοἰϊμ, διδίαπ Ἴο Βοποῦγ ({μ6 ἀοὶ 7) σὴ ΟἸΘΥηρθ᾽ ΟΣ ἰ0ὸ 
Παργᾶγοθ σαοίωποη ἕν. δοαοαπιο ἢ : ΒΚν. κάκωα- ἴορ᾽. 

Εθπι. 2. 1 ἀἄο ποὲ γτϑηίυσθο ἰ0ὼ ΟΧΡΓΘΒΒ Δῃ ΟΡ πο 88 ἰο ἐποθ ἐγοδὶ- 
τπιθηὶ οὗ ἀπ ἴῃ [μαἱΐπ, Ὀπξ ΠΙΘΓΘΙΥ ΓΟΙῸ ἰοὸ ἔπ οοπ͵ϊθοίαγοβ ὮὈΥ Ἧ. ΜΟΥΟΥ 
Κυλη Ζίθοιγ. ΧΧΥ͂ΙΠ 164 ἢ, 

πα (τ Ὠο μαὰ ῬΑΓΟΠΥ δγίθοη ἔγοιη 21) ὈΘΟδπΘ πη, 5 ἴῃ 

ὕμῦτ.-ϑαιπ. Τὐπηῦσ. ροηηῆθ ροῆδ Οδβο. ρύάῃ 'ψυομι᾿ ἔν. "ροη-ὸ; 

ὕπιῦν. ρᾶπη9 Οβ0. ρα} αυδιη ΞΞ- [,.δὲ, φμαη-ἀὐ, 800 ἃ 201. 
ὕπιῦτ. δ π -Ῥ 6 π 98 Ἱπροπάθβ᾽, ρέήμαηον ᾿ρίαπαϊ, Οβο. ἀρβϑῇῃμϑῃι 
Ὁροιαπάδ., ΤΗΐΒ ομδηρθ νγὰ8 ΟΙἀδὺ ἔθη ἐμαὶ οὗ πέ ἰο πὰ ἴῃ 
μῦν. απάον ᾿Ἰαίοσ᾽ (δ 499). 

ὕπεῦγ. ἀπιθὴ προθη ἔν. Ἡρηδοη, 8 482α. 

Βθπι. 8. ΤῈ ὦ ἰπ ἐμὸ ὕπιῦτ. ἔαΐ. οχ. ἐη-ἐεἶδέ “᾿Ἰηξοπάογι δπὰ 
8΄-.Ρ60].8 ἹπΙρΘηἀοΥἶ8᾽ Δ -ΡοΙ δὲ ρομηάογῖ δ᾽ 18 υποχρίαϊηθὰ. Τμδὲ ἐδ ὦ 
οοβ Ὀαοῖς ἴἰο μα} (ΒὕσΠ6167), ἰ8 ἱπογθαϊθ]θ ἐοὸ πιΘ: ἐμὸ σδοπιροίἐΐοη οὗ ἃ 

Ραγ οἱρίὶ βίϑαι δεηΐεμαϊο- σπιϊὶ ζγμϑὲ (Βοομο] Βοσσθηῦ. ΒοὶέΡ. ΥἹΙ 7) ἰδ 
ΠαροΒδίΌ]9. 

[αἱ. 1 ἔν. αἱ δπὰ ἰ. οἶα ἵν. “βοαϊᾷᾶ. 8αϊϊδ ἔν. ᾿δαϊα. 
560 8 369. 

ἴ,088 οὗ ἃ Ὀθέοτγο 2, μι. [ωαἱ. υου-ἰ8, ὍπιδΥν. [ἅν-6 Οβο. 

ἴὰν-οἱ Δονῖ: δκν. ἀγαύ-ᾧ Θ΄. Ζεύ-ς. Οοποθταίηρ Οβο. φίοοϊο- τη 

ἀἰοπι 860 8 185 οχίρ. [,0. ϑμᾶρί-8 ἔν. Ἐδμαά-γνῖ-8. : βδ.κσ. ἔθπι. 

ϑυᾶά-0. ἢ ̓δυλυϊθ. 

1μαΐ. ὃ ἔτ. σφ τα. Ἰπάρ. 4. υἷρο-8 : Οβο. Ὀΐνὰ8 ἵγἱνὶ,, 51. 
7104-8 οἷο. 860 8 482 ὁ. 

8 607. τίη. πάρ. α"αΐ Ὀδοατηθ ἴῃ ρτίτα. 14]. χαάΐι --- δἐἢ 

-- ε (δ 609), Ἰθποθ 1μαἴ. 8έ. Τθυ8 ομϑέσβ : μμχα ᾿ΕΘΑΒαΓΘ᾽, 8600 
8 409, δ, ροΓΒΔΡρ8. αἷ8ο λαβίω : αοἰῃ. φαχαβ « γτίοϊ᾽. 
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872 πάρ. ἐθπθθ8, πιθάΐαθ δπὰ τηϑάΐδο 88ρ. ἴῃ 1116. ὃ 501---509. 

ΒΒ οπι. ΕῸΥ [,αἱ. ογξαῦ, δγτδὲ οὐὁὨἁ 4}1 ἔγοπι Ῥογεζά (ορ. Ὠεέαδ ἔτ. “ρεζαῦ, 

8 594), ἰὲ πουἹὰ μαγάϊγ ὃὸ τίχιιλ ἰοὸ δϑϑπιθ ἃ "ζγε }ξ-, ουθὰ ἴῃ [πάᾶφ. 
ποθ ἴῃ Κ[͵κρ. [Π0 ἔνχο πϑιαῦθοῦβ οὗὐἨ ἔπθ οοπιρουπᾶ, ἔζγεά θαι απὰ τί. 
ἀδᾷξ, ποῦθ ποὲ χγοὺὶ ζαδοὰ ἱπίο δὴ ἱπβϑραγωθὶθ υὑπὶἐγ (ΟΡ. 6. κ. ἔνα αϑριᾶϊ 
ἀλαξία Ὅθ]οτνο ἴπ εἷπι’ τῶν. Π 12, 8). το πιυδὲ πογϑτίμοὶθδ βίαγὶ οαἱ 
ἔγοια ἃ ρυΐπι. [6]. Τογε()ζαΐ-, ορ. ὃ 521 οἡ Ο.ὕἷνγ. ογείέηε ᾿ογοάο᾽, [ἐ πιδῦ 
Ὧδο δδδυιηθὰ ἐμαὶ ἴῃ [{81109 88 ἴῃ Κβαηβιεγὶς, ἐπ 6 066 ]]1πρ ἴῸΣ ἔπ δΟΠΠΟσίοη 
πὶτ ἢ [ἢ}6 ΟΥΠΟΥ ἴοτπιβ οὗ τέ, ἀδδ- νγὰβ ποὲ γοῖ οχίϊποι, δηὰ ἐμαΐ αἱ [ὉΓ γορΌΪϊΓ 
Ρ νδϑ ἴπ ἰπἰτοἀυοοὰ δον οὐη-ἀὖ αδ-:αἀδ οἷα. (οΡ. Ὗ. Μογον Κυδη᾽ Ζίδονν. 
ΧΧΥΙΠ 166), ἰυδὲ 28 ηδὸῖθ βΒἰοοά ἴοτ γοζυϊας “ημοϑρῖβ (Β 594). 

8 δ08. ἰ ἴτοπι ὦ ἴῃ [.8ἱ. ἐξοὶν : ΒΚκν. ἀξράγ- ἀπὰ οἴμογθ. 83:66 

8 869. 
ἵἴ, γ8 ἴγοῃῃ ἃ ἰῃ Ὀπτίδη Ὀοίθθη Ὑονο]θ δπὰ ΠηΔΙ]γ, 6. ῥ. 

ἐ6-ἴδ ἀ-γδα ᾿ἀοι. 8.606 ὃ 869. 

πῃ ὕτηῦτν. νηρσίο ταα τη’ Ὀοϑίἀθ τημραΐμ ἱροῦ. ᾿τασξε ο᾽ 
(1. τιρτηον Ἵ ταυσγιπτ᾽) ὁ ῬΓΟΌΔΌΪΥ γοργθβθηίβ ἃ Ὑοϊοθά βρίγδῃί. 
10 ΤΏΔΥῪ ὈὉΘ οΟπ]θοίιτγοα ἐμαί ρ4]αἰ81} γον οὶβ δα 8. 8 1} 6 Ὁ 1 βΈ6Π08 

ὍΡΟΙ 8 Ῥτθοθάϊηρ 9 88 (Π6Υ Βδὰ ὑὕροη 8 ργϑοϑᾶϊπρ ἃ (8 502). 

8 δοθ.0 ΤΟ τηροάϊδθ δβρίγαίϑο Ὀθοᾶπιο ἰθῆμθθ δ8ρ. ἴῃ 

ῬΣΙπι. 1ἰ4].. {Β 6 σοοθὶθβδ αὐτί οαίδθ, ἀπὰ Ἰαβί σοΐοθ]θ88 βριγαῃηίδ: 

7 Ρ, χ; χ χἧ. ῬτΟΌΔΟΙΥ ἴῃ (6 8816 ρουϊοά δ᾽ ψγχὰϑ ἔυγίμον βῃιοὰ 

(0 ὁ αἴϊνοῦ 8 δπὰ {80 ποῃ- Ὀἰα ἰθοὰ γ ἰοὸ ἢ ϑχοθρί δον δηὰ 

Ὀοίοτθ πᾶ8818 ἃπα ὈθίογΘ γ δῃὰ ὦ, 

ΤῊ βἰαίθ οὗ (86 ἔογπι οἵ αγίϊουϊαίίοη σΘΠΘΓΑ ΠΥ τϑιηδϊηϑὰ 
ἴῃ ὕπιῦτ.-ϑδπιη.,) ὙΠΘΥΘΔ8 πιθ 8 }}γ (Π6 Βρίγαπίβ όγθ ἀθυθορϑὰ 
ἰο τηθᾶϊδθ ἰπ [μ8ἰ.: ὃ ἔν. ἢ ξξξτ οἰάον Κὶ (δ 838) }'᾽ (8 810) χἢ 
(8 488); ἃ ἔν. ῥὶ ΞξΞ οἰάοσ ἢ (δ 810); 9 ἔν. χ Ξξξ οἰάθσρς χ (88 389. 

480): πφι (09) ἔν. Ἰοχἶ ΞΞΞ- οἰδον τχΐ (8 488 α)"; σε (ὙΠ 6η096 0) 

Ὀοΐνγθθῃ ὙΟὟ6}8 ἔγομὶ χἮἕ ΞξΞ οἰάον χἕ (8 4886). ΕΓ ΟΡ, ἱπιῈ 1 }}γ, 

9 ἴζοῃ χ Ὀοΐοτο ν (8 480). 

1. 1η1{1411γ.ὕ 

Ῥγη. 1ἰ4]. Δ ([μαἱ. Τπιῦτ.-ϑϑπη. 22 Ξε [πᾶρ. δῆ. [1,αἰ. “εγῦ, 

ὕπῦν. ὥόγαν Ἱογαίατ Μαγσγυο. γογοὶ ἴογοί᾽ : ΞΚκυὺ. ὁλάγαηι. 8.66 

8. 838. 
Ῥχίω, Τί. ᾧὶ (αἱ. πιῦτ. -ϑαΐηπ. 22) Ξξξε πὰρ. ἀλ. 1,αἱ. δϊᾶνε, 

ὕπιῦν. ἔθ] 1 Ἰδοίδηίεθ᾽ : ΒΚν, ἀμάψαηι!. 809 8 810. 



8 509. πάρ. ἐθῆπθ8, τηθΐαο δηὰ τηράΐδθ 880. ἴῃ 

Ῥγίηι. 1ἰ4116 ἃ (141. Ὁ... 8) Ξξ Ἰπάρ. δὴ 

γ, 1ιαϊ. δμημιςδ, τιν. λοπάγα Οβο. παπέγαυ ἡ 

πάρ. 88-. αἴ. διοϑβίἐ-8.: ΟΙΒαΪ. σοϑδϊ, Ἰπᾶρ. αἱ 

(94 01π6) ργοπυποίαίοπ οὗἉ {Π6 ἢ ψγὰ8 γοργοβοηίθα ἰ 

366 88 889. 480. 

Ῥγῖμι. ΠῸ. χρ (αἱ. φγὴ τα [πᾶρ. αἦν. Τα] 

σγία- ΟΟΒΌΪρ. σγράᾳ. 860 8 480. 
Ργίπι. 1Π|.}} (4. 2 ἔτοτῃ χῇ Ξξξ [πάρ. αὖ. 1, 

σπαγηιά-8, αοίἢ. ναγηαη. 8566 8 4880. 

2. Μοάϊ4}}Υ. 

Ρυγὰ. Τ|. καὶ (6. ὁ, Ὁ.-5.. 33 ΞΞ Ιπάρ΄. δῆ. 
[6-ἴ8 Οδο. ἐ{1|)-- ἔοι “Ὅ : Βκν, ἐώ-δῆψαηι. 866 

Ρυη. Τὶ, δ (μὲ. ἃ, Ο8ο. 7) Ξξξ [πᾶρ. αἀἢ ε 

[ΟΡ γ (Πουσθυ ον ἴῃ (6 ΘΟΙΩΙ πδ θη γ}10), ὈΘΙΟΓΘ 

ΡΟΓΔΔΡΒ 4180 αἴΐδογῦ ηι. [μαἱ. τιθοαἷμτ8, Οδο. τὴ 6 

δι. τιάάδψα-8. 866 ὃ 810. 

Ργ. 1. Καὶ (Αἱ. ὁ, Ὁ..3.. 2) ΞξΞ [πᾶρ. αλλ 
γ (οχοϑρί {μ6 δου παίϊοῃ γ}4.), Ὀθίοτθ ἰ ἀπά δῇ 

Αἶδο δον . ἴιαὶ. γεδγο-, Ὁτμαῦγ. ταῦγα ὙΨἙΟῸΓ 

860 8 870. 

Ρεῖπι. 1. ὁ ([μΑἰ. ἔ) ἔν. ἢ Ξξεξ [πᾶρ. αἀδ αἴιθι 

αοί!. μμδά, Τπὰρ. "ζμα αν». 866 88 469, ὅ. δ0 

δέ ἴτ. 8Ρ το ἱπᾶρ΄. (ἢ, ἱπὰ υταϊείξ ὃ 58. 

Ργῃ. Τὸ. ἃ ([μΑἱ. ὕὉ.-5. Δ) ΞξΞ πάρ. δὰ 

Ὀοΐογθ πα88}8 8πα Ὀθέοσο ἰ. [,δἱ. υδὴῦ, Οδο. 

ϑκγ. νάμᾶνι!. 866 8 889. ΤΙΐθ ΘΑΙΥ ὙΘΆΚΘΏΙ 

ἐπ18 ροϑιοη, ΧΡ αὶπβ ὙὮΥ {Π6 ΘΧΡΙΟΒΙΥΘ Φ ἀοι 

[μαἰίῃ. 

Ργίμη, 10. γ ([μαΐ. 9) -ξξ ἱπᾶρ. δ. (αἢ) 

Π888}]8 δηἃ Ὀρίογο ἰ. [,ἰ. ἐέηισῦ: ϑΚν, ἰδ, 1 

δοδῖάο τ᾽η275 (8 δ10). τιᾶφημ-8. Ὀθβίάθ ηηᾶ7ον ( 

ἔτ, Ἰἰγάφία Ὀοδιάθ ἐγαῆ. 8.66 8 889. 

Βθπ. 1. Το σ΄ (ἰπϑίοαα οὗ ἢ) ἰπ »ασὶθϑ δηὰ ἢ 
ἰγδαηδίοστοά ἔγουι ηιᾶρημ-8 διὰ ἰησο. Βυὺΐ σθησΘ ί 

»νδα-ἰσέμτηι, ἰοὸ ἀ͵)δ (8 δ10)} 



. ϑ ἀΣμὶ τϑαΐδο 880. ἰῃ 1ἐδ]ῖο. 8 500--510. 

᾿ς .}Μ} Ξε Ἰπᾶρ΄. αὐ αἴνου 9. 1,δὲ, πέισωΐ: 

νον τὖϑα. 

ἀς, σι, ὙΈΘΠΟΘ Ὁ) -ῷὸ Ιπᾶρ. αὐ Ὀοΐπθθῃ 

᾿ς, πόθο: αν, νίφ-α. 5.60 8 488. 

ῪἊ τὼ ἰσοὶ-8 (ΒΚν. ἰαρλύ-ὅ, α΄. ἐλαχύ.--ς, οί, ἰείλίε, 
κα γαφὼ (θτ. βραχύ---) 8}}}} τϑιμαΐῃ ΟὈδΒΟυΓΘ. 

[μ1. ὃ, Ῥταρηοδί, 7) ἔν. χἕ -Ξ- Ιπᾶρ΄. αἧ. Τιδπαν. 

«ς ἰὙῶδοϑξ. ΜΟΥ ὕη-Ἐ8: ΟΥ. νεφρύ-ς ΟΗΟ. πόνο. 860 

ἃ [ΓᾺ6 ἔποδῆνο βουπᾶ οὗ ἢ 88 τἀ ποθ ἔο 8 παϊπἰ πηῦπι 

ὦ ἰδῆῦθροθ. [}ἢ οογίδ!η Ῥοβιοπθ (π6 ϑοιηᾶὰ 88 

τυρροά. 

Ἢ νϑαχτθθθ Οὗ δυο αἐΐοπ Ὀοίταγβ 186] ἴῃ 1.8 ἐΐ πὶ ἐδγοῦρἢ 

ἀος ἈΦΟΙ οχίβίοαὰ 88 ἰοὸ ΏΘΓΘ ἢ βῃοιυἹὰ ὈῸ τι οη, δηά 

ως, 9. κ. Ἀαϊᾶγε ἴον αἰᾶγε (8 208 Ρ. 116), ἄμβεγ ἴὉΓ 

-.«φ-. (ὟΝ, χη»). 

ε ἀθαρρθαγθα ὉΠ ΌΓΙΩΪΥ Ὀοίοτθ ὁ. πᾶ7ον ἔτ. ιαλιῦγ (Ὀ0- 

ἐω ἀψ 258}: ΚΚτ, ηιάῤξυναβ- ᾿στοαῖοτ. ἄ7δ ἴτ. "αλδὶδ οὐ Ταλὶῦ 

κῶς ἀνθ ὯΟ 08}} ἰο, ΠΟΙ Π8γ6)) : ΞΚγν. ἄδα 6 Βροκο᾽. ΕΓΒ, 
μὰ ὈΩΓΆΘΘῺ ὙΟὟΘ]8, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ΔἵοΥ ἐσ ον 618 (ΔοοΘῃ 08] το ί!0ῃ8 
εϑῳ ἰοϑἃ ἃ ἐλοίου). ἰΐθ: 5Κν. ρπλάη- Ῥβ]6θη᾽ ατ. σπλαγχνονν 

“αρἶν,, κε) δ ῬΓΟΌΔΌΪ ἔτοιῃ ᾿Ῥηησὶδο: ΒΚν. ηιδμαην Ἵ τοῖο 
αν. ὀὲνεν-8. ἔγ, "δ-λμέηιισβ. πξηι ἔτ. ἐποιῆοηισ. Ἐυτνίμον πῇ 

“ἐδ, ργδνασ τ Ὺ γγολμοπαάῦ, ργαοδοῦ --- ργαεηδοῦ, οὖγβ -Ξ 

εἰν ας, ̓ γσδοῦ τα ργδμέδοῦ οἴο., ὙΒοΝ βίδα ὁπ ἃ Ἰϑυθὶ σι 

δὰ τὸ αἰδθ586, σοΟΘΡ᾿ --Ξ οοδρῖ. 

ΑὙ. αἷἰϑὸ αὐγίδοῦ τς ἀδδὶ μαῦδο απὶὶ [6 δ8Π|0 . ἴγοτῃη 8 88 

ἐν οἷο. (δ. 5θ9). 

ΤῈ9 βάτο δυοίααίίου ἴῃ 6 Ὑτὶπρ οὗ ὦ. οχἱδίβ ἰῃ ᾽πὶ ὉΤ.- 

ΝΒ). 88 ἰὴ [κὲ. ὕπηδν. ογϑέα ραγί. ρ888. ἐο Βουὶ νυ, οοητθῦ- 
οἷγ ἀθ-: [ὲῸΓ 6- χ᾽ ἰπ Ὺό-δσί-αὐ-6 Ὀθδίάθ6 6-ὀεί-γαγ-6 “π οχὶ ἐπ᾽ 
ιν μδξ. δασέογο, ὁρΡ. 8 432 τοπι. 1). Οϑο. Ἡθτυ κι ηδ, ᾿Εγγοίῃδθ, 

'ι κέν. 

ἴξ γῶβ ἀγορρϑᾶ τηϑαϊδ]νγ ἴῃ Ο8ο0. ""αΐβ Ἱπαρῖβ ηναΐπιαβ 56}. 
Ὑμαχιδθ᾽ Ὀθ8146 Μ8}118] Μαρίαθ᾽, 



8511--514. πάρ. ἔθηποδ, πιϑὰΐαθ δῃὰᾶ πιοάΐϊδθ δ8ρ. ἱπ Ο.ὕἰσῖβῃ. 815 

8 611. ἴπ [1,αἱ. {π6ὸ ὁ, ὦ, 5, ὙΠΟ δοβθ ἔγοπι Ὑοΐοθ δα 

ϑρὶγαπίθ, Ὀπάθυοπέ {6 β8τὴ0 ἰγθαίπηθηΐ 88 (}}8 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΪηρ' 
οὐ ρῖπ4] τηθᾶΐϊα6. φγαΐίζαθ δ 118 ἔν, Ἐσγαά-ἶαθ, 866 ἃ 869. ανηριἶ-8 
ἔν, ᾿αδηΐ-8. δϊοὴρ στ ΟΟἾτ. αδαηη ἰτῖνου᾽ 18 ὈγΟΔΌΪ ἰο ὃὈ6 
οοπηροίοα τὰἰΐῃ 5Κκν. αὖδὴγά- ἹἙΒυπάογ-ο]ουά᾽. ϑαημεέμσηι Ὀοϑὶἀθ 

ϑαδτημ-8 Οβο. Καὶ αὐϊηΐπὶ ᾿Βδιηη πὶ, 800 ἃ ὅ06. 

ΟἹὰ [γ188}.ὕ 

ὃ 512. ΤῈ ἔθμπθβ οχοθρὲ 9 ὙΟῚΘ ΘΏΘΓΑΙΙΥ τοίδϊ θὰ ἰῃ 

γι. Κοὶέ, » ἀἰβαρρθαγθὰ αἱ (μὲ ρογίοα ἴῃ 4} ροβι ἐΐοπβ ϑχοθρὲ 

ὑθίογθ δοῃβοπδηΐβ δπὰ ὈΘίΌΓΘ ὀΟπβοηδηΐθ ᾿ξ ὈΘΟΒΙηΘ ἃ βρίγαηΐ. 

ἔ, 5 ἈρΡΡΘΑΡ ἴῃ ᾿τβἢ 88 (0 δ ΟΟΘΒΒ01Β οὗ Ὀγῖμι.  ο]ἐ. ἐ, ᾧ ἔμ 

([πᾶρ. ὁ, ὦ 4) ἰᾷ δβοϊ αὔθ ἱπι 8} δηᾶὰ δἴον βρίγαηΐθ δηᾶ γ', ἰ. 

ἐεηιοη, ᾿ἀΑΥκ-σταγ᾽ : Β.κγ. ἑάπιαϑ-. ἐϊασαῖνι Ἵ εἰτὶάθ, ρο᾽ : αΥ. 
στείχω, τί. δἰοῖᾳβ-. οοὐέ ᾿οἰρ :ατ. ὀχτώ. ἐ-ρτϑί. αἰ-έ 'οά σαν), 

866 8 811]. 

ογίά6 ᾿ἀϑατὶ : [Ὰ}. 8)» α)-8. σαγα ᾿τϊοπά᾽ : Τιοἰέ. ζᾶγ8. οοίϊν' 

Ἰοαν᾽ : 6411. ροίογεν ἐς, ΒΚ. σαίυάγ-α8. 58εἰ, δάον᾽ : ΘΟ. 
δ αάπμ-8. ἐα80 ᾿ῃ8ι᾽ (α-ϑ[6π)) : [.8[. ρίδοῖ-8. οι. ἤδῥα-. γὸ βοβοαϊμά 

6 ἰοαρέ᾽ : 5Κτ. οαϑκάπάα. 5808] ἱπατταίίοι, ἐαἰηρθ᾽ : Οὐταν. οἠρϑαϊ 

ἔτ, ῥγῖπι. Κοὶί. ἔδλμτο-ξζο-η (Ογιῃγ, οτος πγβί ἔτ, ὅ8.0), τί. 80ῳ- 

8αγ᾽, 8080 ῬΘΥΓΘΙ : ΟὙΠῚΓ, ἦψγϑρ τΥ, σιεμογϑα᾽, [,δὲ. ϑίδοιι-8 (6ρ. 

δ. 510). αἀ-οοπ-ἄαγο Ἵ βαν᾽ : 5κν. ἀααάγξα, τὶ. ἀογζ-. ογο Ῥὶρ᾽: 
[π|8. ραΐβζα-8, ορῖ. ἔρογῖο-8. 806 88 390. 484. 486. 

8 5618.ἁ ἔ, σα Ὀδοδη6 γοϊοθα τηθαϊδ6 δἰΐζου 1π8886}8, Ὡ6ῃ 

ἴ80 πᾶ88] αἰβαρροαγθὰ (νι οοτηροπβαίΐϊοη Ἰοηρσίμοπίηρ). ΤῈΘ 

Ἰοξίθτθ ὁ, ὁ ψ6γ6 τοί θᾶ ἴῃ ἐδ ΟΟἿν. ρογὶοά. 10 γψῶβ ποὲ ὑπ] 

ἃ Ἰἰαίον ροσγίοα ἰμδΐ (Π6 οὔ ΟΡΥΔΡΕΥ γγ88 βοὶ βίγαϊ  ὐ Ὀγ Π6 ἱπέσο- 

ἀποίοη οὗ ἀ, φ. οδὲ “υπαάγρά᾽ : Ογπιγ. οσαπέ, Τ,αἱ. οοηέμττι, ὅασ ὅο 

γοπῃρ᾽ : Ογπιγ. ἑόμαηο, Τιαὶ, ἡμυόησμ-8. 866 κὶ 212. 

8 514, ΑΠΘΡ γόονγθ 18 ἐ ὁ ὈθοᾶπιΘ ῥ, χ, ὙΒΙΟΝ 6 γ0 ττὶἐΐθῃ 

ἰδ, οὐ. Ἡρποθ ἅ, Ζ ἴῃ υπδοορηίθα 5801140 1908 (Θχοθρὶ ἢπα!]γ). 
ΤΉΘθ6 σγογθ πτϊἐΐθα ἃ, σ, 1Κ ἐμ γοϊοϑά βρίγαπίβ σοῦ Βα 
ἈΓΙΒΘΠ ἔγοτὰ ΟΥΡῚΠ4] Ἰηθᾶϊαθ (8 522). αἰ, 5 ΒΟΎΘΥΘΙ ΟΟΟῸΓ 60η- 

Βἰδίθ ΠΕ] ΟΠΪΥῪ ἴῸΡ {Π0 ρα]αἰα]βοὰ ἄ, “. 



8916 πᾶ. ἐθηῆθθ8, πιϑᾶΐϊδθ δηὰ τηϑᾶΐαθ δϑρ. ἰῃ Ο.Ἰγίδη. 8. 514 -- 516. 

“παϊγ τοοϊοτ᾽ : [,δἱ. ηιᾶΐογ. οαἰδι Ὥρ : 64}1. οαέπμ- (ἴα 

ῬΓΟΡ. πᾶπι|68), ΟΗΟ. λμαάμ- Ἔρμ᾽. οἱοίί, ἱστοποσππθᾶ᾽ : ατ, κλυτό-ς, 
2. Ὁ]. εαγίδο, πο οἰαγία, ἴο σαγαῖρε Ἱ Ἰονθ; ὁρ. ἐῃθ Ῥδγϑοῃαὶ 

ΘΠαΐηρθ ΟὟ. -τὸ [μαἰ. -ἐδ. 8. 8ρ. ρΡα88. σαγ- δὴν ᾿ατηαίατ᾽ τα αν 

᾿Ἰυα!οαίατ᾽ : ορ. 1,αἱ. -ἐμγ. δοοίδε 16 σοι. δοίμαα ἀαὶ. δειλά, 
βυῆχ "-ἐπέ- : 1αἱ. «ἰαΐ-. 

βοδο Ἱτποαίγ᾽ : ΟΟγιαν. μοοέηέ, 5Κτ. οἱδαίί-- ϑθοίμεεγ 'θϑαποτ᾽ 
τί. 80-. πιαγοταοὖὗ, 'δαποδίοτ᾽ : Ογτηγ. τιαγοἤταιοο, Ο4]]. Βεη- 

ἄσμ-ϑ.; οὠμηιαολί-αοὐ ἹῬοΐθῃβ᾽, 1. 8ρ. ομφπηαολξεα! σίπε ἹῬοίϊοτ᾽, οαἰν- 

αοἢ ροῃ., σαἰβγοαὶς, 806..) ἴο ποιῃ. οαὐμὶγ ονη, 

Οὐ ἔμθ [πκ οτἱρῖὶπ οὗ συοΐϊοϑϑίθϑβ βρίγαπίθ ἴῃ οοπαϊ(οηδὶ 

1 14} }γ, 6. ρ. ἃ ἐμμαί Ὁ {0ἸΚ᾽, 8βο0 8 658, 1. 

Βοπι. 1. Ου γιαὺ ἱδου", "πμο Ῥἰ κ᾽, σασο “ἀἰγι᾽, ᾿ξίοἰηι Ἵ Ἰϑανο᾽, ΤΠ086 
᾿οἰαΐαβ ἀυγιιθ᾽ 18 τοι γα 10, 8600 8 486 ΓΘ. 

Β θη. 3ῶ. ΤῊΘ βρίγαπίβ οὗ [π6 ργϑροβίξϊοηβ αἰΐῇ- ᾿αφαϊηδι᾽ (64]}. αἱ) 
διὰ “γη1}- “ονανάβ᾽ Ὀθοδπηθ δβϑὶ πιϊαιθαὰ ἐο ἐπθ ἰηϊέξϊαὶ! οοηβοηδηὶ οἵ ἰδ 
[ο]]οπίηρ ποτὰ, σπθ (Π0 ῥγϑροβίἑξίοη δά ἴμὸ ομὶοῦ δοοϑηΐξ. ἐλέ ἰὸ ἢ : μὲ 
»“» αὶ Ὥοα οὈϑίδίαη! , δα ἴο δο (6): ἱδοοονιροσμεῖν 'δοοῖ ἢ ἔν. Ῥιοτ αὐ τ 0ῊΝ" 
ποσιῖν, Γγεοπα αἶγο Ῥτοβοηΐ, ἔν. “7γγι π-οοη-ἀαίνο. ἰὰσ ἴοὸ σ΄ (πτἰςίθῃ ὁ ΟΥ οὔ, 

οΡ. ὃ 519): ὕγόογα ὙΘΒροηδυσα᾽ ἔγοαι Ἐγγί- σαΐγο, ἔοι “δοκουϊεῖο, βαρίθηξίδ᾽ 
ἔν. ᾿αϊἤτσης (οΡ. ΤἈυΤηογβοα Βϑυὰθ Οοϊέ. ΥἹ 820), ἑαοσαῖν Ἰαοαΐν '601- 
ατασθ, ἀθοθπβ᾽ ἔν. "ἰο-αἰ᾿-σαΐγ. ἰδ ἰο δὺ (πιὶεῖθα », ορ. 88 519. 524): 

ἐρεγέ Ῥρϑϑομ᾽ ἔν. Ῥαΐϊῥ -δογί. 

8 δ1δ. ρὲ ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀθοδὴθ οὐέ θυθῃ 'ἰπ ῥσὶπι. Κὶς. Ο τ, 

8θοὴξ Μιὰ Ογτων. 80, 'βουθπ᾽ : [.αἱ. 8θρίομι. 8.866 ὃ 889. 

πάρ. »η ἷπ ΟΟἿν. βμιαη Ογιαγ. ἀμ 8]6θρ᾽ : ὅΚν. βδράρμηα-ϑ 
ατ. ὕπνο-ς οἴο. [ΙΔ ἰ5 ΒΙΡΏΙΪΥ τοῦθ Ὁ]6 ἐμαὶ "Ὁ 8 ΠΘΓΘ δἶ8ὸ πὸ 

ἸΟΏΡΘΥ 8ῃ ΘΧρ οβῖνο ἰπ ῥγὶπι. Κ οὶ. 8600 ὃ 839 ΓΘηι. 

8 616. ἐξ Ὀθοδηθ δὲ ἴῃ Κοὶὶ. Οὐκ. 8685 Ῥδυγθη ΟὟΠΙΓ. 

ἦνδθρ ᾿ἀτγ᾽, ἔν. "οίβιμο-β : Τὶ. δέσοι-8), οτῖρ. ἴογιαα ᾿ϑίέφο-8. Ο.ἷγ. 
1680 ᾿Ἰαϊοχἰοδἐΐπρ, ἀταπϊ᾽ : 5Κτ. ηιάδα- ἀγαπκθπηθϑθ᾽, 65. ἱρίοτ : 
οί. ἰαΐ8 Ἰαχγ᾽. μἶϑοθ ὑχαίοτ᾽ : 5Κν. μαάῃ- μαακά- 'παιοτ, Ἦθτγο 
Ὀοϊοηρθ 8180 ΟἿἹἷν. ὀγέϑο Βτοὶ. δγοϑὶς ᾿Ὀσιει]1θ᾽, ἴθ οᾶ86 ἰδ ΘΟΠΊ68 

ἔγοιηα (μ6 τί, δῥογαΐ-, 8 298, Ορ. αν. δὲ, 86 ἴτοτῃ ῥγίῃ. Αἀτ' 

ἐξ, ἐἰο ὃ 418, 2 δπὰ ον. δὰ ἔν. ἐξ ὃ ὅ21. Ἐτοῖῃ ἔμο Ο4}}1ς 

ὈΘΙοηρ ρου Ρ8 8180 ἤογ Ῥγμβοία Ῥγμᾶοα (ἀ ΑΥνοὶΒ ἀθ δαθαϊη- 

γ1110 Ηϊα 468 φταπιπγδίϊοα]98 ΒΓ 168 Ἰδηριιθ8 οἰ ἴχαθ8 1 ῥ. 815 1). 



ξ.516--518. Ιηὰρ. ἔθηπθ8, τηϑὰΐϊδθ δηὰ τιϑάϊαθ ἀ8ρ. ἰπ Ο. [τΊ8}. 911 

Τ6 Β ἴπ ἔθ ἰαΐέοῦ ἴοσπὶ ἀθῃοίθθ Ὦθγθ, 88 δἷδβο ΘΙ βθ ἢ ΓΘ, ἃ 

γ0166]688 8ρ᾽ Γϑηΐ. 

85 (ΜΏΘΠ606 [ΓΘ 4180 8) ἔσοπι ἐ8 ἴῃ ἐδ6 ρῥτίη. Κοὶξί. ρουϊοά, 

Ο.1τ. 1. Ρ]. οἵ τπ6 5-διξ, νιοϑϑὶρεὴγ ἰὸ ημαΐῦ Ἱ Ἰυᾶρο, ΒΕαΐ. 
γ0- [587 8841} Κπον᾽, τί. μεϊά-. Ἐαἴατο ϑἴθπηη 585- ἔν. Ἐϑωθηἐϑ- 

ἱ, 6. ᾿βμομα 8- (ϑμοπα- ᾿ἀτῖνθ, μη) 1. 8ρ. ομεαι-888]-8α, ζαΐ. 

860, 1. 86. αἀμ-ϑδδαίπη (ΤὨΘΓηθγβοα Καυμπϑ Ζίβοιν, ΧΧΎΥ͂ΠΙ 148). 

88 ἴτοτῃ ἐ. ἰπΐ, η1688 ὁ Ἰυάρίηρ᾽, οτἷρ. ἔογπι Ἐριοί ἐμ ἱ. 6. 
πο τξέμ-. [Ιαΐ. 3,88 ἃ Κπονίηρ᾽ ἱ. 6. Ἐμία-εἰμι. ΤῈ ἰδ ὑποογίαϊῃ 

ὙΠΘΙΠΟΥ (18 Ομδηρα δ6 ρῥγὶπι. Κο][.. θθοδυβα οὗ [6 64]]}16 8Ρ6}}1πρ8 

γι Β, δὲ ΜΕΡΘΘΥΙΥ͂Β Ὀεβίάα Μοβϑμίμβ8 (ἴο Ο.Ἷν, γι688). 

ΟἾν. -88- ἔτ, -ϑί-. γὸ οἶἶο88 'παϑ Ὠοαγὰ ἔν. Ἐλίμδ-ίο-, οἴμα8 
'θατ᾽ ἔγ, ἔζίομδ-ἰἃ- οὐ "ζίομδ-ἰἄ-, ἴο εἷοον Ἵ ᾿θατ᾽, ορ. 5Κν. ἐγεξ- τ 
ΟΡ] α ποθ᾽, ΟΗΟΘ. ἢλπιίοβιδῃ “ἴο Ἰἰβίθη᾽ Οϑ. δέμδ-έ ἃ Ποαγίπρ᾽, 
ΟΒυ]ρ. δἰμονἃ 'ὰ Ὠθαγίηρ. αὖδ α08 (ᾳθῃ. αἴ880 αἶδα) 'αρθ᾽ ἔν. 

"ἀμιο8-ῖμ- τ ορ. ατ. αἱές «ΔΙ Αγ8. 8. 18: 6γ. ἔστι. ἐαὶγ- 8817 
Ι μἰαπὰ, Βέαπα 5811}, 8058.ηλ ἃ ϑιδπαϊηρ᾽ : ατ. ἵἴστημι Ἱ Ρ]δοθ᾽, 

1μαἱ. 5180. 

δ 617. δέ Ὀθοληθ οἠέ (χἕ) ἴῃ ῥεῖ. Κοὶυ, ΟΟἿτ, οομὲ ΟΥ̓ν. 
ιουνί Οοτη. φαΐ, Βτοί. οἷς ᾿οἱρῦ : 5Κτν, αὐῥά, ατ. ὀκτώ. γοολὲ 
Ἰαν᾽ α8-γ-δγαοἸιὲ ᾿θατγοχίθ : [.αἱ. γδοίμ-8, τί, γοῆ-. γὸ ἰαγοζαοξ 

Ὧ6. δδκοᾶ᾽ (ργθϑ. ἐαρηηεζοίφ ὯΘ 488|.8) : ΟΥ. ἔπος, [,αἱ. υῦα, τί. 

40η-. ἱπ-ηοολέ ἭδΟ ποοίοθ᾽ : {1{ἢ. παξῖδ-8. 
Β ὁπι. οὐ Ἧ88 οἴξοη τυιἐίθη ἱηβίθδα οὗ οὐέ ἴῃ Ο.ἴτ.: οεέ γϑοί οἷο. Τμαὶ 

οί (χ) τταϑ πϑυθυί6}688 Βρόΐίκϑθῃ, 18 Βῃοσσῃ Ὁ ΤἬἈυΣηΘΥβθη ΚΘ] ΟΓΟΙ Δῃ ΒΟ 98 
Ῥ. 14 ἔ, σβογο {Π0 δϑίδρο οἱέ 18 4180 ζουπὰ ἴον 641116 ἐπ [π8 πᾶχηθ 1 χέεγίοδ 

Οἢ σοἶπβ (πτϊἰθη Ζνοίογίμδ ἴπκ Οδ6887). 

ἀβ τ-Ἢ.. Ο.Ἷν. 98, 8, Βιῖί. οἷ, Ῥγὶπι. Κοἱξ, ῬχοῦθὈ]Υ οὐδ (χϑ). 
ΟΟἾν. 8088. ΟΟΟγπιν. οἠμθοδιοί ᾿ἱβδοχίυθ᾽ : αν, ἕξ, οτῖρ. ἢν Ἰβμοῖϑβ. 
ΟἿ. 4088 Ογπν. ἀοΐοι, 'δοχίον᾽ : Θοίῃ. ἑαΐδυα, Ἰπᾶρ. Ῥαεΐτ8- 
ΟΟἾν. ὅ8 μα8 Ογιηγ. μο 'δρουθ᾽ : 11{ἢ. ἀμζϑ82-ἰα-8 ἭἱρΕ᾽, τὲ, αμα-. 

πὸ ἰ68 Πα ρίατν 8-π|. ἕο ἐθολίηι αρὶο᾽, ΤΠ. ἑεκὰ Ἱ ταπ᾿, τί. ἐθᾳ-. 
ὦ, χϑ, ῬΙΟΌΔΟΌΪΙΥ ἰο δδ6 ΤοΔα 88 χϑ) ΔΡροᾶγβ ἱπ Ἕ4]]. : ὕκοϊίἝο- 

ἀδπιρη Ἢ] οντη", ἰο ΟΟἿν. ὅθ μαϑ8; εχϑβῖσα, ἴο ΟἾν. ἀ088. 

8 518. ἐ δῃὰ ὁ Ψ6Υ0 ἀτορροα Ὀοίοτο ]ἸἸαυ 48 8ηα πϑϑ8}8 

(τι ᾿οοπιροπβαίϊοη Ἰθπρἐ θη ηρ᾽ δ θυ βμογὲ σόσνθὶβ, 8 620). σοηδὶ 

ταρθ᾽ ; ΟΟΟΥπιγ, οοποίΐ, βυῆχ -ἰἴο- (8. 110 ρΡ. 104). απᾶὶ 'ἱθγθαίμ : 



518 [πᾶρ. ἔοπαθ8, πιθάΐδο δπα πιϑάΐδϑ 88Ρ. ἴθ Ο.ἷνῖβη. 8 518---520. 

Ογαν. απαά, Ῥτί. Καὶ, απαίϊᾷ. αἀαϊ 'ὰ ταθοϊϊπρ ἰοροίμοῦ : 
ΟΟγιν. ἀκαέΐ ᾿ἴοταπι, ὅπ ᾿οἰγά᾽ : Ο.Βτγοί. δέη, γί. ροί- ᾿(γ᾽. ἀξγ 
ἐθαγ : ΟΙΒιοὶ. ἀαογρ αὐ. δάκρυι ΒοαυΡ]6. ἔαΐ. 1. 85. οὶ, ἴο 

οοἰδηε Ἵ δοηοθαὶ. Οὐ. δἷβο δια 8]6θρ᾽ 8 889 ΓΟΘΙ. 
γεὲ (γελῆ)ὴ γαϑ β πρ] ]Ποα ἰο γέ : γο ογὲ 'ΔοϊονιἊ., ραγί. ἐδμεμι- 

οΥθ Ῥοταργοβϑαθ᾽, ἰ0ὸ ὀγφμη οοοίϑίο᾽ (τί. ὁγα΄-) ορ. 8 δ02). 
ΟὐΟΥΥοθρομἀἸ ΠΡῚΥ 768 ἴο γ8, ΉΘΠΟΘ γ΄ (ΟΡ. 8 574) : ὃ. 86. οἵ 

ἐδ9 85-[αἱ. ΟΥ̓, οὗ (Π0 βᾶ1ὴ6 ὙΟΓΌ. 

8 δ1θ. ΤῊ τῃηθᾶϊδθ φϑηθυα ΠΥ ρῥγοβοσυθὰ ἐποῖγ ἔοτπι οἵἉ 

δυιουϊαέίοη ἴῃ Ρῥτῖπι. Καὶ. [Ι͂ῃ ΟΟἿν. ἐβ0Ὺ τγοπηδϊηθα πηθάϊδο ἴῃ 

Δθοϊυΐο ἰπἰ 16} ὺ ἸἸΚοΥ8Β9 αοῦ " δπὰ ἔ, 5 8180 δέ. παϑ88]8. 

ΤΉθθ9 τηθᾶϊα] τηθαϊαθ ψοῦθ αἷἶδὸ τεϊξίοῃ (δδ), ἀἀ, σφ οτ (ρ), 

ἐ, ὁ ΑἰΟΥ Κ δπὰ ἰ, ἴῃ ογάοῦ ἰο ἱπάϊοαδίο ἐμαὶ ἔῃΠ6Υ ὙΘΓΘ ποΐ ἰὸ 

ὈΘ ΒΡΟΚΘῊ 88 Ββρίγαπίβ (8 522) }). 
ἃ. αἀξν Ἰοατ᾽ : ΟΙΒιοί, ἀαογῦ, αὐ. δάκρυ. οογὰ οογαα οὐγί 

Ατἰϊϑί, βιλ : Ογπιγ. σογαάά ᾿ατί', ΟΥγ. κέρδος ᾿'σαὶπ᾽, [,8ἱ. οογάῦ 
ψΟΥΚιθδη,. 8,60 ἃ 8172. 

δ᾽, 4. σοὶῃ “Ὀϊγδ᾽ : γὴν. σομπὶ, 5Κν. 7. π- Αγ. Ζαη-γ τί. ἢεη-. 
φαϊν ὁ4}} : Ογηιγ. φαιον, 8Κν. σίγ., τί. 4αγο. διε ᾿Ἰ1νθ᾽ : ΟὙπιγ, 

ὄψιρ, Οοἰμ. φίμβ Πῖ0ἢ. σύρα-8, παρ΄. "αἴ-ι0-5. σαγῷ σαγοφ του, 

ψὶὰ᾿ : αν. γοργό-ς ᾿θρίγἰθ4, τψι|]ἃ΄. 8607Γ ϑ86ΥΟΦ 86Υ ἃ Ῥδβδὶπρ 

ΔΥ͂ΘΥ, ἋΠΘΟΔΥ͂, [ΠΠ|Ππ688᾽ : δοοογάϊπρ ἰο ὙΥΙπάΐβοῃ ἰο Οϑ. 8ισογοαῦν 

ἴο Ὀθοομθ ΟὔθουΓο, ρ]οοτηγ᾽. Κγ 9 ὕογο 'δπροτ᾽ : ΟΥ. ὀργή ᾿ἵπηρυ 86, 
ἐϑο]ηρ, αἀἰδροθιἑϊοπ, δοηπφσαὶηε Ἵ Ὀτγθακ, τγϑϑρ᾽ : 5Κν. δαῤῥάβ)α 

ὍὯο Ὀτοκο, 8,6 88 391. 484. 481. 

9 τοιῃαίπθα α͵80 αἴξοσ ὦ --- [πᾶρ. 2, βθ6 8 52]. 

8 δ20.0 Τ|θ πιραΐϊα ὦ ἴῃ ἰπ6 Ῥγορ. αὐ- -ΞΞ 1,4ὲ. αὐ Ὑδϑ 

ϑδδὶπιἰαἰθὰ ἰοὸ ἃ 70] οί, γοΐθθ}688 οοπβοπϑῃΐ, 6. ρ.. -ασοῖμ Ἵ 80θ᾽ 
ἔν. σα -οῖμ. 

ηδ, πὰ Ὀθοδῖηθ ἡμΉ. πη. Τῃ6 ΟΟἿν. τηοηυτηθηΐβ ἔγθαυθη ]ῦ 

μύθου ὃ, μπᾶ Ὀθβίάθ ἠΗ, ἢ, ῬΓΟΘΌΪ δΟὨΕΡΑΙΥ ἰῸ 
(0 {θὰ Ἰἰνίπρ Ῥσοπυποϊδιϊοη. σαηθ ὉτοοκΚοά᾽ : ΟΥγ. σαηὶ 

Ὁτοοκοά᾽ Βγοὶ. ζαριε ᾿οτοοκοά᾽ 64]1. οαπιδο-, Ο΄Υ. σκαμβό-ς 

Ἢ) ΑὮ ΘΧΔΙΡ]Θ ἴῸΣ ὦ, δό, » ΞξΞ [πᾶρ. ὃ ἷἰΒ πδιΐϊηρ. Βαξ ον. ογὸδ ἰδ 

[υὰἀχ. δὰ 8 δ24. 



ὃ 5820---522., . Ἱπάρ. ἰθ ἑθπαθδ, πὸ πιϑάϊδθ δὰ πιϑάϊδο 880. ἱῃ ΟἸτ]88. 419 

Ἑτοοκοᾶ᾽, γῸ 86-8οαἴπα Ὧθ Ἰοαρί᾽ : [μ8ὲ. δοαπαῦ, ϑκν. ἐκάμα-ἀκηὶ, 

πη οομα ᾿μοδᾶ, ἴορ, ροϊπέ᾽ : ΟΥ̓πιγ. ρέμη ρὲη Οὐτῃ. ρόη, Ῥγῖμι. 

οι, ἐχιηάο-, δοοοτάϊηρ ἰο ὙΥ Πα ΐδο (Καδη- ΒΒ." ] οἰ οογ᾿ 5 Βοὶίν. 

ΥΠ| 44) ἰο Κκυ. ἐοί- ἴο βχ6}} δηὰ :ἀϑηξοαὶ σι αν. Πίνδο-ς. 

ποηπαρΐ πιοπάαΐ Μιὰν. ᾿ἀ πο] ΠἸπρ᾽ : ΒΚν. ᾿παμπαϊγά-ι ἹἸοάρίηρ, 

παι α ϊοη, ΟὟ. 8 525. 

Ιν. ηρὔἋὸ ἴτοιῃη ὅπ (-:- πάρ. ὅπ, 45). ,ιμ-αοπιαὶη ᾿ἄθορ᾽, 

ΘΟΏΡΑΓ. ζκαάμημμε : Ογτν. ἀτούη 'ἀοορ᾽, Οαοίῃ. ἀἐμρ8 1Τὐδῃ. ἀμδὰ-8 

ἀθορ᾽, τέ. ἀμομὸ- (8 825); Σὰ ἔπθ86 ἰ8 βαϊὰ ἰο ὃ06 το]αίϑά Ο.ἵγ. 
ἄοηιμη 'ποτι᾽, 64}}. δδυριθο-ΥῖΣ, οἷάον δυδηο-γῖσ. ημιᾶ ἴγτ. 

ὐπᾶβ, ρϑῃ. ἰο ὅθη ᾿ποιηδη᾽, [πᾶρ΄. βίθπιη ἔοσῃ "γηᾶ- "φομᾶ-, 866 
δ 428. 487α. 

8 δ21. Ο.Ἶν. ποὲ πεῖ Ογτην. πψίἤ ᾿ποϑί᾿ ἔν. πάρ. ἔμέϑαάο- [Ὠγουρἢ 
π6 ἱπέθγπιθάϊαίο βίαρο ἐημϑᾶάο-. Ορ. ηριράσ Ογων. τιαϊααὰ 'ἱπμου,, 
ἔτ, “νιοᾶσα, οάον Ἐριοσσᾶ, Ο.4110-1,αἱ. πιορδσα ὙΠΘγ᾽, Θοοογαϊηρ ἰο 

ΤΕΌΓΠΘΥΒΘη Καἢη 8 Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΙΠ 152 ἰο β]αν. ηιοσσᾶ οἵα. 

᾿ΘΏ06 ἀποογίαϊη, Ὑπϑίμου πάρ. ΖΩ͂ οὐ ζα (8 450). 866 ἃ δ98. 

Τὲ βθθπὶϑ ἐο [Ὁ] ἔγοια ΟὙπιγ. ογοάμ ἐμαὶ πὰρ, Ἐζγοα ἀ}8-, 
ὙΒΙΟΝ 18 0 ὍΘ ρΥΓΘΒΌΡΡοβθα ἴοσ ογοέΐηι Ὁγθάο᾽ δπὰ (86 Ά5ΞΚτ. δπά 
1μΑἱ, τοϊαίοα ἴογπ)β (8. 507 τϑπι.). μδὰ ποῖ ραβϑϑᾶ ἐβγουρὰ ᾿ζγοαφά- 

ἰο “ζγοζά- ἴὰ Ῥγίμι. Καοὶί., Ὀὰὺ ὑπᾶΐ ἐΠ6 πϑαγϑϑέ οἱ ἀθγ ἔογπῃ ἔἘἀγεάά- 

ΤΑΒΟΡ οΔΠη6 ἀϊγθοῖ το η ̓πργοά α(ἢ)-. 

Ηργθ ΤΑΥ͂ {ΓΙ ΠΟΥ 6 πιθηοηθα γο- οέαγ Ἵ ΒαΥθ ἀκροτίοαο. 

οἂ, Κηον᾽ ἔγ. τὲ, τϑίά-, σδοῦ ΤΒυγπογβοη Κυμη Ζίβοηγ. 

ΧΧΥΙΙ 114, ΧΧΥ͂ΙΙΠ] 151 τοραγάβ 88 δὴ 8-δογίβέ : Ἐμί65-αἹ 809 
Τ]80 (0 “ρα δαν (δ 084), δηὰ {18 ἰ0 ἡϑέαγ, βποθ ἃ τϑιηδϊηθα δῃ 

ΘΧΡ]οϑῖνο Ὀαθίοτθ 8. οὐ ἃ (8 57θ,. 

8 δ22. ὁ, ἃ, 5 ὈΘΟΔΠ16Θ ΒρΙΓΑΠὲβ Αἰον ὙΟΥγ6]8 : ὃ, ἅ, Ζ. ΤῊΘ 

Ἰοξξθτθ ὁ, ὦ, ᾧ ὝΘΓΘ βΘΏΘΙΘΙΪΥ τοίαϊπθα ῸΓ ἔπ686 (δέ, ἐδ, σἕ ἰῃ 

89 τηοάϑγῃ οὐ μοργαρ γ), οα ὑμὸ οἴμῦ δαπᾶ ἃ ἀουῦ]θ τηθάϊα 

ΟΥ θη Μὰ8 ὙΓΙΓ6Π ἴῃ Οα868 ὙὮΘ6ΥΘ {Π6 βοι πα δια τοπιδὶ θα 

Θχρ]οθῖνο (8 510). μὰ ΚΑ ἐδ, οὐ τοῦθ τῆογθ βϑίἀομη υδβθ04 ἰο 

ΘΧΡΓΘΒ8 ὅ, ἃ, Ζ (Ζουβ8- ΕΡ6] αν. Ο. ρῥ. 62 καᾳ.). 

ὃ. οδαΐνι Ἵ ἀνὶηϊ᾽ : Βν. ρέδαηι!. ὅ8660 8 840. 

ἀ. ογίάο ᾿Ἀθαγῦ : αν. Ιοῃ. κραδοίη. αὐβαααίηι Ἷ ἀῃπουποθ᾽ : 
δικγ, υξαάψαη. 866 8 812, 



-- ὦ πρὰϊδο 80. ἰπ ΟἾτῖδι, ὃ 522 --324. 

τας : [,ϑΔὲ. αρῦ, τί. αῦ-. θη. ἐΐφέ 

-ς- {τῷ. 806 88 891]. 484. 

αν ΘΩΟΙΥ Ὀθοδηλ6 γοΐθθ 1688 ὙὙΠΘῈ Πηαὶ, 

..... .φοἰάο σσημηαϊδ ποῦν  ϑέδηἀἰηρ᾽ οἷο. 

ΔΘ ἈΠῸ Οὗ ὦ, αἃ, σ ἰῃ οοπάϊἐοηαὶ 

πειτὴ Ομ ροπβαίΐοῃ Ἰοπρ βοηὶπρ᾽ δίοῦ 

«αἱϑ ἃηἀ η884]8.. αν θαι 16, β᾽ δα ίοτ, 
τ δᾳγο-, ἰοὸ ΟΟτ. ἄσ (β6ῃ. ἄσα) ῬὈϑδιθ, 

ὁ δὰ Ποθίϊυμη᾽ ἔτ. ΤΩΟΉΙΘΉ οΥ Τσημη: 

πος πὶ ἀΦ- (ὁΡ. ὃ 606). Ῥογῆ. γο σδθαν ᾿πδίῃϑ 
σο-. μαν Ἰδτηθ᾽ : Ογπγ. 064, 1ιαἰ. ἄφημβ 

τὸ μὲ θθθη ἀγορροά Ὀθίογθ “ ἴῃ ὀναί ἃ 

Ὁ. κ᾿ αΣ τὸ δοησαΐηι ἽἿ Ὀγθακ, τϑαρ᾽ (8 519). 
- ἀ τῷ ἴῸ ζοἸ]]ονίπρ γε τ ἢ Ιοηρίοηΐϊηρ οἵ (6 

ἐν ἕμααα ἃ βιτίἀϊηρ, βέθρ᾽, ἰο οὐμσίηε Ἱ βέτίἀθ 

μρ 3). ΑΠΔΙΟΡΟΌΒΙΥ φγδήμηι ῬΓΟΪΖΤΟΒΘΙΒ᾽, ἰ0 

τῶν ἐγ. σγοηά- αἰ οΥἱρῖηδὶ ἀἦ, 8 526. 

Φ ῳ πρᾶϊαθ δβρίγαΐδθ [6]1 ἰορϑίμοῦ σθῃ (Π0 

.“ ΔΟΙΏς, 88 ἰὴ ᾿τϑηΐϊδη (δ 481) δηὰ ἴῃ Βια]ῃο- 

ς 2. Ἠ5). ΤῸ ἰατνβ, τσ δῖοι οὈέδὶπ [Ὁ ἐδ [πάξ. 

΄ς τ ποῦ), 8. ορογαίθα ἤθγα 4]80. 

. ὑνὰτβ ΙΕ ΑΙ ἰοῦ Κ δπὰ ἰ, σ 8180 δήϊον " (ν): 

“ Ὡὐὶ: μαι. 770, τί. δῆσῃ». ογδδς ογδδο ογρὲ ᾿πουθα δ : 
. ποθι, ΟΥ. ὀρφανό-ς Ἰοῖξ, ογρβδη᾽, 866 8 841. 
4 ἘΠῚ 1 τ. 6 ϑυοκοά᾽ : δι. ἀλάψαηη. αγὰ αγαά ατί 

᾿ς υῦὶθ, ἰὸ ὙΠΟ ΡὈΓΟΌΔΌΪ 8180 ἀγάμομπα ϑἰΐνα : 
κβῳς, αφέα-αοὐ τεῦ -αοὖ ἱΔοοορίυδ, ρσταίαδ᾽ : Οϑ. ημ αὶ 

τ ως τρροαθ, 8660 ὃ 878. 
« κων πὶηίου : {{{π. ἐξηιὰ. ἐπ-ργομμίηι Ἵ ρατϑιθὶ : 

ὡς φννῳ ἴ οὐπιθ. ΟΥ̓ΘΜΝ ΟΥ̓ΘΟΜΗ ΟΥΟΩμ Ἃ ἰαγὶπρ Μαϑίθ, 
αν νς, ἘΠ ας, ρΓΘάΑἰΟΓΥ ΘΧΟΌΓβΙομ᾽, 64}}. Ογ σαίο- τ : ϑκτ' 

.ο αναδίοβ ἘΠῚῺῊ ρδβδίοη, γαρθϑ, γᾶνϑϑ, ΟΗΌΟ. αν] ᾿ἰβαὲ 

ος ς ᾳυρᾶϊοῦθ, Ὑῖ]6, δα, σμηετμνα ἱπΑστον᾽ : ΟΣ. ἄγχι, τί. 
ἀν ἢ 0} : [8ὲ. απ σμῖτδ. 860 858. 992. 484. 488, 

Ὡς ἜἪἝ 

δ “«.͵ 



ἢ 525-- -521, Ιηὰρ΄. ἐθῆπ68, πιθάϊαθ δῃὰ πιϑάΐθθ ἀ8ρ. ἴῃ Ὁ ἴγ. δὰ αθσγπι. 981 

ὃ 626. τ. ρηῖ, πΉ. ἴτοτῃ μι, πα -- Ἰπάρ. ηιδὴ, παΐ, ορ. ὃ ὅ20. 

ἰημη, τι Ὀουΐ, ἀγτοιηᾶ᾽ : 64]]. ανιδί-, αν. ἀμφί, ἱημηϊ μα τα- 

ὈΠ|οα πὶ :- αν. ὀμφαλό-ς Τιαῖ. μηιδὲϊοιι-8., ἐπ- σγοπηῖα “ Ῥυγθαθ᾽ : 

ΟΒυρ. φγοάᾳ οί. σνίαϊ-. ΙὉ 16 ἀουδε} τ θύμον δοηη δοηά 

008 Ὀ6]ΟΠρ8 ὮθγΘ ΟΥ (0 ἃ 520, δβἰποθ ἐπὶϑ ογα βθ6 8 (0 ΠΑΥ͂Θ 
δὰ ἴῃ ῥγῖπι. [πᾶρ. ΡῬαγ αὖ (δῖκν. δναμηά-8) πὰ ῥδυν ὦ 

(αν. πύνδαξ) (8 469, 8). τη ἔν. πιὸ τ Ἰηάρ. ταῖν ἴῃ θη πὸ 

Ῥαΐίοτ᾽, 8606 ὃ 488 ὃ. 

Α βθ0 ΘΧΘΙρΡ]9 [Ὁ 215 ἔγ. δη -τ ἱπᾶρ. δῆμ (οὐ αἦἣὐπ) ἰδ 

προσ ἰ0 πιΘ. ζαηΉ δίθιη᾽ ἸΏΔΥ Ὀθίοηρ ἰ0ὸ β,Κγ. ϑδέαηιδβ-, 

ὙΠ ἢ πο 10 18 σΘΠΟΓΡΑΙΥ οοππηθοίθα, Ὀὰὲ {Π6 τοοῦ δα ἰπ ὈΥΐπ,. 

πὰρ, ῬΑΓΟΥ ὁπ, πὰ ῥαγν ὃ (866 ὃ 469, 8), ὈΘ8᾽468 γχθ Ῥγοῦ Δ] Υ 

Ουρι ἰο δίαγί ουξ ΠΟΘ ἔγοη 8ὴ οὐἹἱρῖμαὶ τηδ(})5. (ορΡ. ὁιναΐη 

ἢ} 9 4η ὃ 028). 

Τὸ ἐπ ἴογτη μοί ᾿μοϑί᾽ (8 521) οουγθϑροπᾶβ ὅγοΐ Ῥσίοκ᾽ ἔν. 
Ργ. Κὶς. ἐδνγοδάο-βϑ, [6 α οὗ ὙΒΊΟΝ γγὰ8 [πᾶρ΄. αὖ, 88 18 βῃονγῃ 

ὉΥ Αρϑ8. δγογὰά Ο.106]. δγοαάν Ῥτὶοκ. 8,606 8 δ95. 

8 δ26. ὁ, ἃ, Φ 88 Βρ᾿ γαῃίβ, ὁρ. ὃ 22. 

ὑμ. ἐγὶ-ὖ ᾿ὐϊθυθ᾽ : Β5Κν. «δηδ. 8.606 8 841. 
ἢ. γἱαὰ 'ὰ τἱἀϊηρ᾽ : ΟἽἿο0ὶ. γῖᾶα. 866 8 8138. 

ὅλ, αἰ. ἴσων τοηρτιο᾽ : Γ18. ἰδδὲὰ, τὶ, ἰοδῆ-. ἔσο “Ὁθᾶ᾽: 
ΟΒυὶεᾳ. ἰξσᾳ, τὶ. ἰθαἢν-. βπίσία δ ἀτορϑβ᾽ : αν. νέφει, τὲ. 9ποὶαΐ-. 
360 88 392. 484. 488. 

Ὀεορρίηρ οὗ ὦ, 9) 88 ἰῃ 8 ὅ28. ἘΘάαρ]Ϊο. διΐ. 4ο-δὅν (ἀο- 

δίμν Ἱ ρῖνο᾽, τέ. δῆθν".- ὉΔΙΥΥ, 0647) ἔν. ᾿ἢδεῦγ-. ηδὶ ᾿οἰου᾽ ἔτ. 

"ποῦϊο- : ΟΗΟ. μοδμΐ Ο.1606]. "ὖή-, Θ΄. νεφέλη. ξξη 'παρβομ, 
οαγί᾽ : 0.160]. φαση 'πδρρβοι᾽, τί. μοδῆ-. 

φγξώμηι ἔν. "σγοη ἀ-η10} ἮΔΒ ΔΙΥΘΔΑῪ ὈΘΘῃ τηθη ]οπρά ἴῃ ὃ 523. 

ον δ ηϊ1ο. 

 δ27. Η;ϑ(ΟΥΥ͂ οὗ ἐπ6 ὑθη1.68. 

», ἔ (Ὲ) Ὀοίοτο ὁ δπμᾷ 8 Ὀθοϑιὴθ ἢ, χ (χὮ ἴπ ρῥγίωι. Οϑγηι. 

ΒΙ ΠΣ ΪΑΥΪῪ 88 ἱπ Ισϑρ. (8 478), τιν. -ϑϑηη. (8 802) δπὰ Κο)εϊς 

(88 839. 61ὕ. δ171 1). 

1) ΟΡ. αδἰδο Μοὰ. τσ. ἑφτά χόφτω, ὀχταΐ νὐχτα. 



882 [πάκ. ἐθῆθθ8, πιθάϊαθ διὰ πιράϊαθ δδρ. ἰῃ Θϑσαι. ὃ 521. 

Οοίμ. δ ἰζένι-8 πιο : αν. κλέπτης. ΟΗΟ. ηἷξ ᾿πορίμ᾽, 

Ὀεϊνι πδ᾽ : [.40. πορίϊ-8, ΟΗᾺῸ. τραΐϑα 'παδρ᾽ : 1. σαρϑὰ 'ΒοΙθθ- 

ἢγ᾽, ΟΑΒυϊρ. γοδα ἵσαϑρ ἴγ. ἔἐμορβᾶ (8 5450). ΟΗΌ. γοΐβαη ἴο 

ΒΟΟΌΡΡΘ, Ῥυπίβῃ, Ὀ]4 πιο, Ο.106]. γοΐβϑα, ρΡγὶμαλ. αογπι. ἐγαζβίαπα-" : 

ϑκν. γώραβ- ἃ. ῬΟΔΙΥ ἰπἼαγΥ, υἱο]αιϊοπ᾽. 
οί. γαῤί8 ΟΗΟ. γελέ τιν : αν. ὀρεκτό-ς ᾿δἰγοίοῃϑά ου᾽, 

ορῖ. Ἐγοζέό-8, τί. γοῇ-. Οοίι. παλέβΒ ΟΗΟ. καλέ 'πίρμ : [μαὲ. ποῖ 
ποοί8. οἷο., οτίρ. ἢ. "“πορφίϊ- ἔποηχί-. οἴῃ. ἠηιζία- ᾿χαϊπίαβ᾽ : αΓ. 

πέμπτο-ς, 800 ὃ 444α.6.ἁ. Θοίϊιι. 8αἐμ8 ΟΗῸ. 8εἢ.8 ᾿εἰχ᾽ : αἵ. ἕξ, 

ορῦ. "ομοῖϑ. 
Βομ. 1. Θοίν. »{})͵-8 ᾿οουβίη, τοϊδεϊοπ᾽, Ο.[09]. πἰᾶν ᾿ἀοδοοπάδηϊ᾽ }]. 

κἰἄ)αν, Α8. πἰἄδαδ Ὁ]. “μοπιΐϊποδ᾽ ἔγ. ῥγίπι. αϑγμι. “ηἰρία- δηᾶὰ ἐπὶ ἔτοπι 
4 ο(ρ)έλο- ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΠηΟΘ οὗ [86 δοπιδἱηδίϊοη οὗ ἐμγθ0 Θομϑοηϑηΐβ. 851 π|}}8Ὶ}} 

γοά. ἀαί. 80]. Ρ]. πάαδῆψαβ ἴτοπι "παδά-δῆψαβ ἱ. 6. “παρέ: δῆνψαδ. 

ΤῸ δῃϊ ηηρ οὗ ἐδ δπὰ ἐδέ Ὀθρδὴ βἰτη Π Δ ΠΘΟΌΒΙΥ ΟΥ 6Υ6ῃ 

ΘΑΥΠΘΥ; Ἧ'Ὸ Ῥυΐ (δ Ἰαιίου ἴοῦ (η6 ῥυτὰ. αοσηλ. ρουϊοὰ ἴῃ οΪἾδοθ 

οὗ ἐξ, 806 ὃ 469, 4. 

8 ὈθοδΙηΘ 85) 8. ΟΗΟ. ΟΞ. ερὐϑϑων Ο.106]. υὐβ80 οἶβ8ι ((οἱδ. 

οἱδ8δάμη) ΏΘΥ Κηον᾽, ΡΓΟΌΘΟΌΪ ἰο Ηοπι. ἔσαν, ορῖ. ᾿μέέϑήξ 1. 6. 
εἰ ϑεμὶ (Οϑιοῦ Ζυν αἴοθοι. ἃ. Ῥογῖ. 898. 561). ΟΗΟ. ζῃ" 

Ἰοοί μ᾽ ἔν. ρῥτῖμα. αθγη. αηβ.), [πᾶρ. Ἰαομέ-β, ορ. ὅν. ἀάη ἔν. 
Ἰααμὶς (8 641, 7), α΄. ὁδούς. Οὐ. αἷδο αοίμ. σμπα-δμϑη8 Ὁομι- 

δ᾽ ἔν. Ἐδμέδηἐ-, ἰο απα-δίμάαμ ἵο Ὀϊά, οοτηπιδηά᾽, τέ. δλεμαβ- 

(8 552). 
ἐδὶ Ὀθοδθ 88 ϑχοθρί Ὀθίοσθ 7, ὙΠΘΠΟΘ 8 ἰοῦ ἃ Ἰοπρ 87]- 

14 0]1θ. ἀοἰῃ. φα-ίβ8:-ὀ (ποι. σα-ηὶδ8) Δρτοοιηθηί, ἰοὸ φίβαπμ. 

αοέδι. κ8- οὐδ Ὁπθουπά", ἰο οἷδαπ. ΟΗΟ. σέ-ερὲβ ᾿οοαγίδίῃ, δαγο 
δᾶν. σὲ“ ιοΐ880: ΟΥ. ἀ-ιστο-ς ᾿πϑοθῃ, μη Κπουσι,, ορῖ. “με ό-8 1. 6. 
μα Ήο-, τὲ. μοίά-. Αγρβ8. Ο.]66]. 5688 τὴ. ἰδβθαί᾽ : ραγί. 531. ϑαέξά- 
Αν. λαξία- 1ιαἰ. οὐ-8ε8585μ-5, Ἱπᾶρ΄. "85εἰ ἰ6-8, τὶ. 3866-. οἴῃ. νεἰ856- 
ἴῃ τι͵38α-αἀδρε ᾿τοϊδἀοοά᾽, ΟΗΘ. τη"έββδεν Ο.]106]. τηνέβϑα ἕο τηΐβθ,, ἰο 

ΟΗΟ. τπἴάαν ἴο «ἀνοϊὰ, ἱπέογιαϊθ : δὲ. κεο ἔν. “μεσ (8 612), 

δῖ. νη ϑ8μ8. 

8 ἔτοπι 85 δον Ἰοπρ 580}140].68. Οοἱἷ. μν-δεὶς (ρθη. -τοὶβ,) 
ὉΒΚΗΟΝ Ωρ, ΟΗΟΘ. κἰς Ο.]ςο]. οἷβ- 5 'σῖβο : [3ὲ. οἴβμ-β, οτῇξ. 
ἔοσττο ἔμ] ͵ 0-5, τὶ. με ά-. ΟΗΕ. ἄς ἢ. ᾿οαστίοη᾽ : [,μ)ὲ. ἔξμ-ν, οτίᾷ. 

ἔ. "δ ἴο-, τὶ. οἀ- 'οαῖ. 



ἢ 521---528. [πάρ. ἐθηιθβ, πιθάϊαθ δά πιϑάΐαθ δ8Ρ. ἱπ αἴϑσπι. 388 

ΤῊΘ ΡῬΓΌΡΟΥ πᾶτηθθ ὑἠπαΐξέμδ8 (πιὰ 1,60. Θπαϊηρ) ΟΗΟΘ. Παδϑὶ 
Ηαδθ80 (ἰο ὅκν. ἐαά- ἴἴο ἀἰδύϊπρυϊδη οπϑβϑὶῆ, αν. θοσ. κεκαδμένος ὃ) 

δὰ 1,6 ηρο-Βατά. Ταίίο Ἴα880 1. 6. Ὑθρυϊδίον, ἀϊδιγὶ δυΐοτ᾽ (οὐ Ἀ. 

μησαία88 ᾿Αἰδογάογϑὰ᾽ Αρϑ. ἔαϑ8 ᾿ΔΟΌσΎ 8, ΘΟΠρΟΥΪΘ8 ἔγαρυπι, ΟΤ, 
ὑατέομαι) 866 1ὶ ἴ0 ΒΠΟῪ ἰμδὺ ἐδέ δὰ ὈΘΟΟΙῺΘ 88, 8 (Ὡγουρὴ (Π0 

ἰπἰογιηθα!δία βίαρο ἐῤ. 

ϑέ ΑΥΟΒ6 Ὀθίογθ νυ. Ομ. ὀϊδϑδέγοὶβ ᾿βδουϊβοοῦ ΟΗΟΘ. ὀἰμοδίαν 

ΒΔΓ Βοο᾽, ἰο αοίῃ. ὀίἰδέαμ ἴο βαογίβοθο.. Αρβ. 2 ϑίουῦγ Ο.106], θέν 

Ἱηδηΐθηϑηοθ, βυρρονγί᾽, ἰο οί. ,δάγαπ 'ἴἴο ἔδθα, πουγίβῃ,, αν. 

πατέομαι ἹἿ οα΄. Τῇ οουγϑο οὗ ἀθϑυθὶοριαμθηὶ β06Π}8 (0 ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘῊ 

ἰδὲ, Ρέ, 9{. 

Βοπι. 2. ΤῊΘ [,μαἰ. ἀονοϊορπιθηΐ (οΡ. ἃ 501 τϑπι. 8) γομάθγβ ἰὲ ἱπι- 
ΡΓΟΡΔΌΪΟ ἐμδὲ ἐπθ οουγθθ 88 887, 87, ϑίγ (ὁΡ. 8 580), 88 ἷἰβ δββυπιϑὰ ὈΥ 
Κιυαρθο Ῥαυ]-Βγδυποβ Βοῖξν. ΙΧ 150. 157. 

Βόπι. 8. ὝΠΟΓΟ δέ ΟσΟΌΓΒ ἴῃ ΟΥΒΘΡ Ῥοδίμοη8 ἔμδῃ Ὀθίογο γ', ὑμΘΥ͂ 

ΔΘ ὨΘῪ ζοΓΠπ  ΐοη8, 6. ᾧ. Θοίμ. κάωραδία γτοῖ. οὗ κΚάμραϊ)αη “ο ὈΟΧ ΟΠΘ6᾽Β 
θασβ᾽, ΟΗΟ, ενἰϑία Ὀοθίὰθ ιεοϑϑα 1 Κπον᾽, τριγϑὲ ᾿δδυβαρο᾽ ἔγοπι τὲ. φ6γ- 

Ὅαγη’ (αἴξον οἱγίμδί Ἴοϑβ᾽ οἱο). Οὗ. 8 501 τϑπι, 2. 

ἐξ Ὀδοδπιθ δζ: (ορ. ὃ 6816). ΟΗΟ. γαβο 'χυϊοῖς, δοίϊνϑθ, βίγοηρ᾽ 

Ο.1ο6]. γοϑῖν 'θοϊ ἃ, Ὀγανθ᾽ (αὐ. "γαβ808), ρῥγίπι. αϑγῃ. ᾿γαβζμα-Σ 
ἔν, "γαίξκμα-Ζ, ἰο ΟΗΘ. γαά 'ψθ0]᾽; Ο.106]. ἰφϑὰγ βοῦν, βίδοῖς, 

ἰοοθθ᾽, ρσῖτα. αϑσπι. ᾿ἰαίκμα-2, ἰο ΘΟ οὐδ. ἑαΐ8 ᾿χϑαγγ᾽; οὐ ἴμ6 βυῆχ 

«ἀμα- τξὶ Ἰπᾶρ. -40- ορ. ὃ 419. ΟΗΘ. Αρ8. λογϑὲ ᾿χυΐοῖ, ϑιηδγί, 
Ργυάοπί᾽ Ο.166]. μογϑῖν Ῥγυάθηΐ, τίῖβο᾽ αοἰι. απά-ἤγιβζαῃ ἴἴο ἴῃ- 
γρδεραίθ, ΘΧ ΠῚ Ππθ᾽, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰο αοίμ. μαγά-μ-8 “αγά᾽ τ. κρατεύ-ς 

αἰτοηρ᾽, οτίρ. ἔογσηι ἔλχί-[ο-, ορ. δἷδο ΜΊΑ Ἐπρ] ἢ λαγοῖ Πδῃ. 
λαγϑῖ Ὑουρ, Βαγά᾽, Ο.106]. δοίδίον 'δμδτρ᾽, ἐο Θοίμ. δάϊξνγα- “ἰϊπρ, 

ὈΠίοῦ, Ηθγθ ΡΓΟΌΔΟΙΥ αἷϑο Αρβϑ. ἐμδο οὐ ἐῆϑο᾽ ἵἕαβὶς, ἰοοίδ᾽ 

(θΘ6ο6 ΚΊυρο Ῥϑυ]- Βυδυπθβ Βοῖέν. Υ1Π 587) --- σοί. ἔέμηϑζα»-, 
σαι ἢ ]0 5Κν. α-ἀαίκα- “οΟΙΒ] 688 πιΔῪ 6 οοπιραγοά, δἰ μουρἢ 
18 γᾶϑ ἃ ΚΞ'ΚΥ. ΠΟῪ ζουτηδίίοη. 

ὦ μαὰ ἀϊβαρρθαγοά ἴθ ΟΗΘ. Ὀοίοστο 8--οοπβοπαηί. τη18ὲ 

᾿ἀπηρ᾽ : Θοἴμ. ηιαϊῃ 8έ:-8. τραϑὲ 'στοσπίμ᾽ : οἰ. ραλδίδ. Ορ. Κῦροὶ 
Ῥδυ} -Βταυη᾿ ΒΒ Βοϊίγ. ΥΠ 198 δ᾽ 

ὃ δ28. Α ρόποσαὶ βῃϊδίηρς οὗ {86 8411} τυϑιμδὶ πῖπρ ὑθηιθ8 

ἴο τοΐϊοθὶθϑθ βρίγδηΐβ, 6. 9. πάρ. ἤροίόγ- “αἰμοτ ἰο ᾿"ἴαβέν-, 
δὰ γρέζι ᾿οαἰ θ᾽ ἐο ᾿γόχιι, ρΡΓΟΌΔΌΙΥ ἀϊᾷ ποὲ ἐβῖκθ ρ]δοθ ὑπὲ}] δϑίοσ 



884 [πᾶγ. ἰθπθθδ, πιοάϊαθ δπὰ πιθάϊαθ 80. ἰῃ ϑσιη. ᾷὶ 528-- 539. 

{π6 ἔθιθθ δὰ τηοάϊβοά ἐμοὶ οΥἱρὶηα] ΤΠ ΠΠΟΥ οὗὨἨ δυιου δέου 

ἷπ {86 ροϑι(ἰοη Ὀοίογο ἔ, 8 (δ) διὰ ᾧ (ὃ 5271). 

ΤῊΘ ΟὨΪΥ Θδχοθρύϊοῃ ἕο (8 αν 18 ἐμαὶ (Π6 ἔθηιθ8 βϑίοοά ἴῃ 

οοΙ δἰ παίίοι πὴ Ῥγθοθαϊηρ' ϑρίγδηΐβ : 89, 8έ (ΞΞ [ηὰρ΄, 8έ δὰ -Ξ 

Ἱπάρ. ἐπ Ὀοίοτγο γ, 806 ἃ 521), 7 (ΞΞ πὰρ. μέ ἀπὰ φέ, 866 ὃὶ δ21), 

χὲ (ΞΞ [πᾶρ. ζΖὲ δπὰ φί, 866 8 δ21), 81 (ΞΞ Ιπάρ΄ 6ἷ;, 84 ἀπὰ [πάρ 
ίη, 800 ὃ δὅ21). Ον.: 

αοίμ. δροίυαη ΟΗΟ. 8ρξισαη ἴο νοπῖῦ : {10}. δριάμ7ι: Θἴο.) 

8600 ὃ 842. Θοίμ. ΟΗΟ. ἐδέ δ᾽ : αν. ἔστι, [πᾶρ, “ἐ8-ϊ, ΟΘοίῇ. 

φα-ἰειι58 δ. ἰὐγὶηρ, ἰθβίϊαρ᾽ : 5Κν. 7 βἐἐ-ὅ, Ιπᾶρ. ἔδιι5- ἴ-86. Οο(ἢ. 

ὀϊδϑίγοἰα ᾿ϑαουιοοτ ΟΗΟ. ὀίμοβέαγ ᾿βδογιῆοθ, οϑδγυϊηρ᾽ σι 5.7 
Ξ- πὰρ. ἐγ. οὐ. λἰὐζέιι-8. ᾿Πϊοῦ : τσ. χλέπτη-ς. Οοἴμ, πηιβο- 

'αυϊπέυδ᾽ : αὙ. πέμπτο-ς, [πᾶρ. Ἐροιθᾳίο-8. ΟΑοἰμ. γαΐξί8 ΟΠ. 
τονὲ ᾿τιραθ : α΄. ὀρεκτό-ς, ορῇ. Ἐγοδίο-8. Θοίμ. παλέβ ΟΗΟ, παλὲ 
«ἰρῦ : 1108. πακίδ-8, Ιπᾶρ. ἤποφίϊ-56. οἰῃ. ϑβἰοίπαθ ΟΠ. 
βοΐμαη ἼΟ Βῃϊπθο᾽ : αΓ. σκιᾶ, ψοαῖκ τί. ἴοτπι δἰῆ-, 866 8 898. 6οίμ. 

μ5-8καυα- ᾿σοηδιἀογαίθ, βου, ΟΗΟ. ϑεομιοῦπ 'ἴἴο Ἰοοῖκ, 86θ᾽ : ϑΚγ. 

κΚαυ--ὃ 'δοθῦ, ἰθδοιθυ στοαῖς τί. ἴογπὶ δρὥ-, 806 88 439. ὅ89, 8. 
Ο.166]. ἰφοῖγ ᾿ϑοῦξε, ἰθπάογ, 8140, οτῖρ. ἢ. "ἰσέ-ᾳφο-ϑ, τὶ. ἰξα-, 866 

8 697. 
ΒΕ θα. 1. Το οομ παίΐοῃ δ. ῖ- Ῥγοῦαθὶν Ἰοϑὲ 18 ἃ δἰγθδὰν ἰπ [80 

ῥεῖα. οόγι. ρογὶοὰΊ. ΟΗΘ. δἰίοχζαη ἴἴο δμυϊ Ο 8. διε 'Κογ᾽ : ασ. χἰγί; 
οἷο.) 800 ἃ 425. 

Βοπι. 3. 5864, 7, λὰ τὸ αἷ8ο συϊζέθη [ῸΓ πιϑάΐα] (, ὦ, δὲ ἴῃ ΟΥ̓. 

Ἑταποοηΐδηῃ πιοπυπιθηίβ. 800 Κῦροὶ ὕν. ἀ. Κογοη. ΟἹοββαγ ρ. 10 ἔ., Ζα 
ἄθηῃ Μυγθδομον θθηκη. (οῖὶρσ. 1888) 18 6. Ου {μ0 γαϊὰθ οὗ ἐδθ βρ6]} }ηκ8 

80, δολ Ὀρδίὰθ δὰ, 8ὲ 800 Κῦροὶ] ἴπ ἐπ γϑδὲ παπιϑα ἐγθωίϊβθ ἢ. 98, Βγδιῃθ 

Αβμὰ. αταπιηι. ἢ. 127. 

1 ἴθ ΒΟΥΘΥΘΥ αυϊΐα ΡΟΒββ1 016 ἐμαὶ {π6 ἔθπυθϑ ἢγϑὲ απάθγνοηί 

ἐδ 880 δϑθοίίοῃ δἵδυ βριγαηΐβ 88 ἴῃ Οὐ οα808 δηαὰ ἔδοθῃ 

ΔΙΌΟΓ ἐμαὶ Ὀθοδηιθ ΘΧρ οϑῖθϑ αραὶη: ἰμδὲ ἰ8 [πᾶρ. ᾿έϑςέξ ὈΘΟΔΠῚΘ 

ἩΡὲ ἀπὰ ἰμθὴ “ἰδέ (αοέῃ. ἐβέ). Ομ. 2. 8ρ. ἰαϑὲ (ἰέβανε ἴο οοἸ]οοΐ, 

ξϑιμοτ) ἔν. ἢα8-βα (δ δ41, 1), ΟΗΕ. εἰρη ἔν. Ἐκιρη [Ρὲ- (88. 214. 

529) δπὰ Οοί!. ἀμζά ᾿ἰγϑαβαγθ᾽ ἔγ. Ἐλιεσάα-η (8. 588). 

8 δῶ9. ΤὩθ γοΐθϑ 88 βργαπίϑ ἴῃ ἤγχαῤβέν- αι τ᾽ οἷο, τ δῖοι 
᾿ιοὰ ἀγίϑθη δοοογάϊηρ ἰο ὃ 528, τοπιδί πο υὙοΐθθὶθαϑ βρίγαμπβ ἰμ 1 1 8}}} 

ἴῃ ῥἈσῖμι. Οθγμλ.,) ἃπα 4180 τῃθα 8}}} ἢ ἐπ6 ϑοβαπέ ὠθχὲ ργϑοθάϊηρ 



ἢ 590, Ἰπὰγ. ἑδηῦδα, περϊδο δηὰ πιϑάϊδο δᾶρ. ἰπ ὕογπηι. 385 

τοοοῖγοα ἐΠ6 ΡὈγϊποῖραὶ δοοοπὶ (δοοογάϊηρ ἐο ἐμ0 οἱὰ πὰρ. δοοϑῆ- 

ἰπδὔοη, 8 686). ΤΠ ἔγοδίϊνο βουπᾶ οὗ χ ντγὰϑ τοἀπυοϑα ἐπι 1 8}}}γ 

Ὀοίοτα σοῦγοὶβ, ἀπ ρβουμαρβ 880 τηθα 4}}}7 ὑπ 6. οογέδιη οἰγοῦπι- 

δίΆποϑϑ {(ποὲ Ὀδίογθ δοπϑομδηίβ). 

α οὐὶα. 

[π||4}}}7γ. ἡαάαγ αϊμον : [.ὲ. ραΐογ. 7ι-μ-8 Ἰοοί᾽ : [μαἱ. 

Ρέδ. ῥαί-α δαῖ : ατ, τό. ῥαῆα Ἱ πὶ β]θπὶ : [.8ὲ. ἑαοεῦ. λωνά 

Ῥππάγρά᾽ : Β5Κν. ξαέά-ηι. λαίγίδ ϑατί : Τὐξἢ. 8) γα 5. δαάϊάμ-8 

ἭΔΥ, ἸὩΔΏΠΟΙ : ΞΚν. ζδίώ-. ἴα Ἱ εἰθαὶ" : Ργιββ. αμ-ἀἠρί5. 

λσα-8 Ὑπο᾽ : ΒΚτ, ζά-8. 

Μροάϊα]]γ. τ ᾿'ἁπάοτ᾽ : 5Κν. ὥρα, Ἰπᾶρ. ώρο. ὄνσβαν 
Ὁγοίβοτ᾽ : 5Κν. δήὴγάξαγ-, παρ. “δήηγάίογ-. οαΐγβα ἽἹ Ὀθοομπιθ᾽: 
δκι. νάγίαηιϊ, Ἱπὰρ. "μόγίδ. γαΐίδιε ᾿οαιι]ο : 5. ρμάξμ, Ιπᾶρ-. 

ἡρόξω. βυαίμγα ἸαϊΠ6Γ-ἰη-Ἰανπ᾿ : 5Κτν. ἐνάξμγα-8, Ταὰρ. "βμόξωγο-β. 
βϑαίξοα ἵ 56θ᾽ : Β5Κν. βάσαϊξδ, Τηᾶρ. 8. 85. πιϊά. ἐϑόφείαϊ. οἱ 'ποϊῦ : 
ϑκν. οὔζξα-8, Ἰπᾶρ. ᾿υΐφοι8. 866 88 842. 814. 898. 439. 440. 
441, 444 α. 

ΘοΥ 8}. 

7 τοιβαϊβοᾶ, ΟΗῸΌ. Μαέον" “αι ποῦ. ΟΗΟΘ. πμοίο, ορ. Αμρβ. 
πα Ο.106]. ποῦε πο 'τοϊαἰϊοη, ἢθρμον᾽ : 5Κν. "άραᾶϊ ᾿ἀοβοοπάδηϊ, 

[πὰρ Ἐπόρδι-. 

Ρ Ὀθοαπα ἄ, {18 τοιηδϊποὰ ἄονσῃ ἰο ὑπ ἔϊπηθ οὗ ἐῃο ΟΗῸ. 

ἹΠΟΒΙΙΘΗ8,), ἃπὰ Ὑὰὼ8 ΓΕΟρΓοΒϑθηίθα ΟΥ̓ ἐξ (ἸΏΟΣΤΘ ΤΆΓΟΥ ἀἢ). 

ἴπ ὑπ οοιγβο οὔ ἐ!θ ΟΗΟ. ρογίοάὰ πονουοῦ ἰξ νψγὰβ ἀθυβὶορϑα ἰο 

ὦ ἰῃ ἀϊπἕογοηὶ ραγὶβ αἱ αἰ δδγθηὶ ἐϊπηθθ (βτβὲ 'ἰπ Βαναγία ἀυγίπρ 

ἐμ εἰρῃίῃ οϑηίαγγ). ΟΗΟ. ἑδονη ἀογη : αοὐμ. ρῥαΐγημ-8, ΟΟΒυ]ρ. 
ἴα. ΟΗΟΘ. δυμοίδον ὀγμοάθν 'Ὁγοίπον. 

ΤΠ Ἰοίίον ἢ ἀΡρΘαγΒ ἔὉΣ ρῥγῖπι. αθγηι. χη ΗῸΘ,, 88 ἴῃ Θοίῃ. 

ΤῊ6 βοι πα ψγἃ8 ΠΙΘΥΘΙΥ͂ 8ῃ δϑρίγαίθ ἴῃ ΘΥΘΓΥ 0886 ἰπ 1 8}}γΥ, δηὰ 

τη 14}}} οογέδι εν δὺ Ἰοαϑὲ θθένγθθη σόν ]ῖ8. ΟΗΟ. ἀμηέ ᾿πυπάτοἀ᾽, 
ΟΗᾺ. ,αμβαηῃ ἴἴο οδίομ᾽ : σοί. μάμαη, Ῥγῖη. αογη). ᾿γαθθχαηα-Ή 

(ορ. 8214 Ρ. 182). ΤᾺ ὦ ἰπ ἱπιἴ4] ἤμο, ἦγ, δἰ, δπ ἀϊθαρρθαγοᾶ 
ἴτουηι {Π6 οἱ ρμ! ἢ ΘΘηἰ ΡΥ οπνγαγβ, θαυ] θϑὺ ἴῃ ἦτο, 6. 9. ᾿πραχ τα Σ 

πα : Οοίι. σα; ᾿ἰἰηημηὶ ᾿ὲ Ὑθηονη" : Οοὐἢ, ϊέμηνα τη. 

Βτυξπιρδῆο, ἘΠ]οπιϑηίδ. 25 



Ν 

. πιράϊδθ δβρ. ἴῃ Θϑῦπι. ὃ. 528 --ὖϑ0. 

νι ωκ ΟἸΝοαοσμι8 (Ηἰ μά τεῖ4) βιον 

νὰ ἴα ἔδο ΒΕ δπὰ ϑιχίῃ οϑηξιτγίθϑ. 

ταῦ Ιοπρἐοηϊηρ (ροιαϊηδί0π) {πτουρὶ 

ὅς. λεδδίαη 'ἴο ταῖβϑ᾽ : σαοίῃ. λαΐαη, 

εν Αρ8. ἰἰομδαη ἴο Ἰδαρλ" : Θο(. 
ὧς 240 δῃηὰ ἐπ βίην ἀου]ηρ οἵ 

. ἡθφοπθ 7 πε. ΟΗΟ. σμρη 'ὰ οομιίηρ' 

“4; ἃ ἰακίηρ᾽, γαρ αρο᾽, ΜΗ6. ὀγμηῇ 

Ὡὐτθοῦ, (Ἡ} ἔτοιυ ηη). Ον. 88 214. 528, 
μοΓ ΡΟΥΓΠΔΡΒ ἩΡ Ὀθοδηθ Μ8, "δὲ : ΟΗΌΟ. ἔἐνηϑί 

ιω αἰο ζοὶ. Πουδὲβ τοιηδίη Ὀθόδυβο οὗ οι. ἀπβαν: 
νὰ ὐ[Ἐ. ἀνγιδέο οἴο. 8600 ΚΙυρο Ραὺ}- Βγδυηθ᾽β Βοϊίν. 

ὠὰ ας δ. χ (ΧὮ ὕθοῦπιο ὅ, ἃ, χ (4 ἴῃ ρτίαι. 

ἴθ δ:ηθ {ΠΠ|6 8 ὈΘΟΔΙη6 2 (ὃ ὅ81) --- χπδῃ ἐδ6 

“κα ἀϊά ποὺ παγθ {π6 ρυποῖραὶ δοοοηὶ (δ ὅ28) 

οὐἰοποά (δ δὅ21). ΤῊΐΒ ΡῬῃθποιηθηοπ ἰ8 οαἰ]οὰ 

. τ Καδηδ Ζίβουν. ΧΧΙΠ 91 ). ὙὙΠιὰ Ἱπᾶρ. 

οτο ἐπὺ8 αἰοοίοα, 6}}] ἰοροίμου ψ ἢ [πάρ. δῇ, 

ς δ δηα υπάογν θη 4}} {αγίπου ἀθυθὶ ορπιθηΐβ ἴῃ 

 τῆοϑο, 

τὸ Ὀθοδᾶπιθ ὦ, ἀ, 9 (16) αἰγθν. πΆΒΆ]8, ὙΘΡῪ ῬγΟΌΔΟΪ 

μὰν ὕθτ. Ῥουϊοά, δηὰ τὴς Ὀθοδπιθ 4: δἰζου υοοἰβ 

κὰκ Υουϊορὰ ϑριγαηίβ 4180 ὈΘΟΘΠΊ6 Ιῃ0 6186 αἰΐοῦ γ΄, ἰ ἴα 

ΟΠ φαιΐθ ἰὼ ΟΥΠΘΡ οᾶ868. ΠΟΥ͂ ΓΟ πιδ!η6αἃ Βρ᾽γϑηΐβ., δ. ὍΤΌΓΘ 

᾿ς ψαϊκδοα τοῦ τηθα 0 ἴῃ στη. 
«- ρα ἀδγηϑηῖο αἰ] οί ομδηροά ΘΥ̓ΘΓΥ ΟἶΠΘΓ ΓΘΙΠΔΙΠΙπς 

ἴμπου ἴῃ ὕρροὺ ΟἸΘΓΙΏΔΗΥ͂ δηὰ αϑί ΕὙδησοηΐα αἱ ὃθ- 

ἃ Ἀϊον ΡΑΥ͂Υ βυ ἴογθα ἔμυ θοΥ αἰδοίουβ ἐπΠαὺ ἡθϑθα ποί 

κα ἰαἴο οοηδίἀδγαίίοη. Π6γ6). οἰβοιθγο ἰξ γτοιημαϊηθά, ὃ δηὰ 

ἀν ὁ δὰ σ ἰαὰ ΗῸ. (σι ]6 ἐΠ6Υ τοιμδίηθα ϑρίγϑηίβ ἴα 

ὰᾳᾷ  ιαὲ θγπηι. ἀἰα]6οἴ8), δηᾶ πο86 Ὀθοᾶπιθ Ὁ δηὰ ἀ ἴῃ ἴὐρροῦ 

μανν δας ποὺ ἀΠΙΘΓΒΑΙ]Υ. 

χα, αὐγὰ. ἮΖδό ἔν. ἜΠ|ΠῚ6 Ἷ δάθθγθ, τοιηδίη᾽ (τι. ἰ6}}-» 

τ νὰν, ἐμ ράπηι Τάϊῃ. ἱπηρὰ) : Θοῦ. δὲ-ἰοῖδα (δ), ΟΥ̓. ῥὲ-πδμ 



ἘΣ δὅ30. [ηὰρ΄. ἐθῆπθβ, πιθάϊδθ δπὰ πιθάϊβθ δϑρ. ἰῃ αἴσῃ. ὅ81 

Αρβ. δο- 6 (Γ ἰδ ἰο Ὀ6 τρδὰ δβ ὅ. ΟΗῸ6. μοδα ᾿οδίϊνα᾽ μοῦοὸ 

φοἰοηι8, ἰο 5Κν. ἄραϑ8- το] ρίουβ ποτκ᾽ [μ81. οὁρι8. 

ἱ. Ῥτίῃ. αογη. τ αόνγ- ἔν. "γαβόν- “ἰμοτ᾽ (8 Κι. ρὲάν-, Οὗ. 

πατέρ-) : ὅτι  αάαν (ἄ), ΟΗΟ6. Μαΐογ γαάεν Οϑ. 7αάεν Αγδ. 

μραθγρ Ο.1ς6]. ξαᾶογ γαᾶϊγν. Οοἴμ, λάϊάι-8 (Δ) ἵψΑΥ, υπδπηθτ᾽, 

Ο0ΗΟ. λεῖϊέ ποῖά : ϑκυ. κξδιώ-ὅ, οἴῃ, φα-ἑαηπι-4α- (ἄ) ιηοα᾽, ΟΗΟΘ. 
φι-σοηι σί-φοηα : ορ. ὅτ. ἀαημ-ἰά- Ἰμαἰ. αονεῖ-ίμτδ. Ῥυῖτι. 

ὅογηι. ἐχεριά-ηι ναπάτοά᾽ (σἤθποο ἔχιθηάα-ηι, [ατί μον Ἐχμηπάα-",) 

ἕ. Ἐχμηιβά-ηι (ϑκν. ἐαϊά-ηι, πάρ. "ξηιίό-η.) : αομ. λιάα-, 
ΟΗΠα. λει μιμὰ Οϑ. Αγρϑ. δμπάὰ Ο.]166]. λνπα-γαᾶ. ΑοΙῃ. 

ηἡμι-ἀα- ᾿ὈοΙΙΘνοά᾽ σα-πι 1 411- ὙσλθιπΟΥΥ : ὅκσ, ηϊα-ἰά- πια--. 
οἰ. δα 7αηπ ἴο βοπα᾽, ΟΗΟ. β8οηέαη δομάαη Οϑ. βεημάϊΐαῃ, οτῖρ. 

ἴογπι οὗ ἰ(ῃ6 1, 8ρ. ἱπάϊο, ργϑϑ. "βομίόϊδ, ορ. Θοίῃ. 8,48 (δι. 

δ βα-), ΟἿ. 8δὲ 'ναγ, ορῖ. ᾿βόμίο-. Ῥτῖπι. ἄδετῃ. ἔχαγἄώ- ἔν, 

ἡχαγρά- ᾿πατά᾿ (ορ. ατ. χρατύ-ς αἰ ποαὶς σταᾶᾷθ τόνοὶ ἰπ [ἢΠ6 

ΓΟΟί- 8014 06} : οὐ}. λδαγαάπ-8, ΟΗΘ. λαγὲ μαγὰ Οϑ. μαγὰ Αμ8. 

μοαγά, Ο.166]. μαγᾶγ. οί. 2΄ α-οαγά)7γα  ἀδδίτουγ, βροὶ]᾽ : Β5Κτ. 

ναγίάψαηι, Ἰπὰρ. Ἐμογί ἐλ. 

ζ, φ. Οπ Ρεῖμι. (ἄδγπι. ἔβροχγά- ὕγ, Ἐδμοχγά- (Βῖκτ, ἐσαξγά-, 

τ, ἐκυρᾶ) τ Τουπάρα ΟΗΟ. 8ιοίσανρ Αρ8. 8ιϑόχον “ηοίμογ-ἰη- 

ἰαν᾽, ορ. Οοιἢ. βναίμγα ὃ ὅ29θ. Οοίθ, ἐΐψιι-8 (4) ᾿ἀϑοδάθ᾽, ΟΗΟ. 

-σίσ Αρ8. -ἐΐχ, Ο.106]. ἐθοΥ (5 ἴδ ἔπθ 80}: ἴον Ζ) τὸ Του παθα ὁ 

[πὰρ. Ἰάολην πῖῖ δοοοηίθά βυχ (ορ. ὅ5Κτ. ἰπβέγν. ἀαῤάδ[ῥϊξ 

ἀαξαδ᾿ήδ), ἀκὶ. οὶ]. Οὐ. ἐΐσην ἔν, Ἐξοχηιν-ηιὶ (ΒΒ 244), ορ. οί, 

ἰαἰζμη οτὶρ. ἔ, ᾿αόζηι 8 δ29. ἀοιῃ. υφαπα- (4) τὰ. οτ ἃ. Ἑρ 
ΘΗ. κεψαμί Οϑ. εοἴσαγμὶ ( ἰδ ἴῃ6 βἰρῃ ἔονυ Ζ) Αρ8. τοἱχεπα 

Μαγτίογ᾽ ἔτι {116 ργῖπι. Θόγηι. ἰθη86 ϑίθιι ἔμἦχά-, τῇ. μϑὶᾳ- (8. 489), 

6Ρ. ἀοἰμ, νεῖδα Ἷ Πρ οὐἷρ. ἔογπι Ἐμόϊφοσ. Ῥτίμ). ἀογπι. ἔξώοσα- 

ἴγ, "ἰϑροχά- ἵν. "ποχά- 'γοαηρ᾽ (85Κν. ψμνα-δά-8) : αἴ. 7668, 

ΟΗᾺ. Οϑ. 7μσ, Ο.1 66]. μη φῦ, 6Ρ. σοιηραγ, οι. ἀρ ΐζα Ο.166]. 

ὅγ6Ὲ Ὑουηροτ᾽ ἔγ. ρυῖ. (θγιι. Ἐώ(ο)χί φῦ (8 214). οἴ. λαίβδ-ασρα 

τη. “επά οὗἩ ἔΠ6 προς, παρθ᾽ : 5Κυ. αζώ-. 

γδυποῦβ ἰαῸ ἰ8 οὗὨ βρϑοῖα] ἱπηρουτίαοθ οὶ {Π|6 ΡΓΌΡΘΓ ὑπάρθτν- 

βἰϑηάϊηρ οὗἉ {π6 ᾿σγταπηπιδίϊοα] ομδηρθ᾽ ἴα ἐῃ6 νοῦ. ἴῃ {18 τϑδβρϑοί 

δε Αἴ οϑὲ ϑγιῃ. ἀϊδ)θοίβ ϑιηυν ἃ ναγί θυ οὗ πλοῖο ἀγομαῖο το αἰ 8 

25Ὲ 



388 [πάρ ἐθηθθ8, πιοάΐαο δηὰ πιοράϊδο δβρ. ἰπ ϑσπι. ἢ 530, 

ἐδδπ Οοἴδϊο, βῖποθ {Π6 γτοραΐϊαν αἰ θγθμοθθ δὰ Ὀθθὴ Ἰουθὶ]οὰ ουἱ 

ἴπ {818 Ἰδηριαρο ΌὈΥ ἔογπι- γα πβίοσομοθ. ΤῸ ὅν. υάγίαηινὶ 1. ὃ’. 

ΡΓθβ., νανάγία Ῥοτῖ. ἱπᾶά]ο. 8, 8ρ.,) νασγεηιά 1. γ].. σναυσχίαηά- 

Ραγί. ἔγοπι τί. μογέ- αγπ᾽ ΘοΥγοθροπάθᾶᾷ ρῥγίπι. ὕθγπι. ἤμέγβῦ, 
τμαγβὲ, μγάμην, Ἐμεγἄαηά-, Ἐτοτὰ ἔπ686 γορΌ ΑΙ Αρ8. τρευγῶ, 

ἐρεαγᾶ, ιρμγάοη, τοογάθη ΟΗΘ, τογάμ, τραγὰ (ιοἰγίμι, τρανὶλ), 

τρεγίμηι.) τοογίαη. Οπ [0 οὗ δηὰ Οοίμ, ναΐγβα, ναι, 

ναύνῥμηι, υσώγβαηβ, τορα]ὰῦ ἀ (ορ. 3,α-υαγααη) Βανυῖηρ ὕθθῃ 

ΒυΡΡΙαηϊθα ὈΥ ῥ᾽ ἱπ {Π6 ὕνο ἰ᾿αϑδὲ ἔοστιηβϑ. ΟΗῸ. γραῦν δίμδν, 

σῦ᾿, φωσμηι, σοσαρ (τί. αἀομἶ- ἄγαν), Ὀυλῤ αοἴμ. ἐΐμδα, ἰάι, 

ἑαύώδιωηι, ἑαώπαηϑ, ἴμ6 ἔνγο ἰαϑὲ ἴον ἔμσμηι, Ἤσαηδ (1), οἷο. 

Οἱ ρῥγίη. αἴϑγπι. (7}}4 ξξῈα [παρ φ ἴῃ αοὐϊι. 8ὲμη8 ΟΝ, δἰμη 

᾿οοπηίθπαποθ᾽, ΟΗῸ. ραγί. -ἰδιραη ᾿Ἰοηαθ᾿ οἷο. 800 88 441. 444, 
Ιη ρῥτίπι. Οἴογπι. ὅπ, ἅμ. χη, Ὀθίοτθ ὑπ6 ῥσϊποῖραὶ δοοθηί οἱ 

ἔῃ γοργά, ραβϑϑά ἱπίο δδ, δ, 11, [αυγίμον ᾿πίο δό, ἀα, σ, δὶ 

ἴΠ686 --- 8{}}} ἴπ {Π6 ῥσυῖπι. ἴϑσιμ. ρουϊοα --- Ὀθοθτὴθ ἔμ ἐθῃιθ 

}», ἐξ, Κὶ αἱ [86 βάτηθ {ἰπ|6 πὶ εμ ἐπΠ6 Ιηἄρ. πιράϊαο (88 588. 584). 

ΕὙΓΓΠΘΥ 8} 1 ΠΠρ8. ἰοοϊκ ρ᾽αοθ ἱπ Η. νἱζΖ. »» ἴο »}} (θυ ΒΒΘηΙΒβΙ- 

ἙἘταποοπίδῃ }ρ), ἐΐ ἰο 25 (ΜΗ. ἐ2), κἶ ἴο οοἶι, [μᾶὲ 18, ἀχ (Ὀυὲ ΕἾΔΠΟ, 

ἀλλ). ΜΗῈ. δορίοη (Μοὰ. Ηδ. ἘΠΘη βῃ- ΕὙαμο. δ0}0}6) Αρϑ8. δορρίαι 

Ο.1ο6]. λορρα ἴο πορ᾽ --Ξ- σοίϊι. ἔλερρῦη. ΜΗ͂Ο. λὥργξομ (Μοὰ ΗΘ. 

ἘΒΘηἾ88- ΕἾ. λΐρρ6) Μιὰ. ἘπρΊ. ἄψρρόπ ἴο πορ᾽ -ξ-- σοί. δμ})αη, 

ῥγα. ἄθεπι. ἔχερρ- ἔν. ἐχεδ-η-, οτἱρ. ἔφμρ-η- Ὁ ΟΙΒυς. ἀψρέϊὲ Ὧὸ 
Βορ, ἰθαρ΄. ΟΗΟ. ἔβηέζζοη (ἴο ὃ6 ἰπξογγθά ἔγοτῃ 8ηἰσσαγέ αυυθ) 

ΜΗΟΘ. 8ηφοη ἴο οὐδ᾿, ρΥῖπι. αϑγπι. ἔβη έ-, ἔν. "ϑη1ἅ-η.- οτὶρ. Ἐβη 5 
οΡ. Θοὐ. δηδίβα “1 ουἱ᾽ ἔγοπι οτὶρίπμαὶ "σηόϊδ. ΟΗΌΟ. σοοολν 
ΜΗ. σοοΐοη ἴο ρὰ}}, ἑυρ᾽ Ξε αοίι. Ἡμάκδη, ΟΗΟ. σιοελδη 

ΜΗΟ. σὔοκοι ἴο ἀταρ᾽ Ξε αοὐμ. "μάζ)ζαης ῥτῖπι. στα. Ἦῤεάὶ- 
ἔν. ἘαάπΖ-.-, οτἷρ. Βαμί-ης, ορ. αοἰῃ. ἐμδαη ἴο ἄγαν᾽, τί. ἀδμῖ-. 

ΤῊ6 π888] ἴῃ {686 ἰπύθηβίνθθ 8 ἔπ 6 2488] οὗἁ ἐΠ86 ργοϑϑπὶ βέθπι- 

βιχ -πά- (τ. δάμενητμι οἴ6.)., Οπ {80 οἶμϑὺ παπὰ 6. ς. ΟΗὔ, 
ϑηιοσοῆο Αγρϑ. 8πιοσο Ο.166]. 5η1 0 Ἐν “λυ ἀογάγθϑβ (Ὀ65146 {Π6 ᾿ἱπέθηϑ. 
ΜΗ. βηνδοζοι ἴο Ὀονθὶ, ἀγθβ8, δάουπ᾽ ἰοὸ ΜΗΟΘ. ϑρΐεσερ ὁ 
ῬΓθθ8 Πρ γ᾽ Ο.1ο6]. 8ηρι7ᾶσα “ἴο ογθορ {πτουρ} : Τὴ. ϑρεωκε 0 

8140, ρ᾽146᾽ ΟΟΒυ]ρ. 8ιριψζαίϊί 860 'ἴο 6Γ06}} οοπίαϊποα 4 ποπιϊπαὶ 

ψοαἶκ ϑἰθτη-ογι ἔβηιμ-- (6ρ. αΥ. ἀρ-»ν- Ὑατη᾽, 5Κτ. μά-"- ἱναίοι), 



8 580---582. πὰρ. ἔθηθθ8, ταθά 80 8 

ὙΠΊΟΝ ὑπαοεχοηῦ Ὑϑυῖο8Β ὑγδῃὲ 

βίτοηρ ἔοσηθ Ἐβημέφ-ό,- οἷο. ἢ8 

Βτιδιμθβ Βοὶίν. ΙΧ 169). Ορ. 

8 681. ΤῈ γνοϊοθα βρίγϑηι 

Ργΐπι. αἴθστη., ρῬαϑβθα ἱπίο {Π6 οἱ 

αοὐδ., ὙΠΘὴ (ΠΟΥ οαπιθ (0 8' 

ἴη880. ἐαηιὶ 8 ̓ἀοτηϊξυ8᾽ πουΐ. ἑαἢ) 

(4) ᾿ἀοτμι᾽ οἰο. 8. 86. Ρ[Θθ8. 

ὁμάγαϊξί!. αΓ ᾽οἵ᾽ ὈθδΙάθ αὖ-. τ 

8. 86. ργοί. δὲἐ-ἰἀϊΓ (δὲ-ἰοίδα [Ὁ] 

[ογσωδίϊοπ Ὁ ῥσῖπι. ον. ᾿ἰάϊ 

4. 188 τοίδ θα ἰοὸ Ὄχργθβδ χ, 8ι 

ὃ, ἃ, σ, ΜὙὨΪΟΝ ἅτ ἰο ὈΘΓ 

ΡΓΟΌΔΌΪ Ὀϑοδπιθ ἰθηιθ8 ἰπ (ἢ 

γγ88 ποὲ ΓΟρΡΓΘΒοη θα ἴῃ Ὑτὶἐηρ,. 

ἙΔΥΙΟΙΤ ἴγοπι Ὀγὶπι. ὕϑγη. ἔς 

ΠΘΥ γτϑϑοῦθ ρῥτῖῃ. θγ. ἤκαπι 

᾿αἰᾶ.8. Νοιῃ. 1880. 7998} 

ππροσά-5 ᾿οειροσά-Ή. 

8 682. Ρεΐπ). ον. ὃ, ἄ, 

Ὀοΐοτο ὦ ἰῃ Ὗ οϑέὲ αδθυϑηῖο, 

», ἐξ, κᾷ ἰῃγουρπουΐ ἐδ0 Ὑ80] 

“11-παδίυγοά᾽ Ὀσὶπι. ον. Ῥμδία- 

10 88. οὐἱρῖθαὶ "μρόϊο- 'δο 

σομπθοοίοα σὰ ΟΗΘ. δὲν κε 

Ηομ. τ. ὑπείρ. ΟΗΟ. αν 

ἄγιαάα : αοἴι. ῥγία)α () Ο.166 

Οογπι. ΠΟΠι. πηᾶ80. Ῥῤγίαϊιό(ι) ἵν. 

ἐεγίι8. ΟῊΗΟ. οκάα Ῥοϊπί, οᾶρ 
(2) ΟἾ66]. ἐσφ, δοη. ὁ φ7)αν (5. 

Ῥεῖ. αοσια. ἔαχὶό- ἔν. ἔαχίό-: 

οἶα ΜΗ. ιτοὔϊρο ὅ86- πο] 

αἴϊον ἰ, ρσῖπι. αογπι. Ἐμὲ (1 

δὶόβΒ (ἃ ὩΘῪ ἰογιηδίϊοι ἴον Ὑμμὶ 

8 τὰ. αογη. Ἡμμήα-2 (] 

85. 529, δ85δ, 5840, 



990 Ιπὰρ. ἔθησθβ, τηϑάΐδθ δηα τηϑᾶάϊδθ δβρ. ἰη Οϑσγπι. ἃ 583. 
--.--.-  .. ..-τΠ Ρὀ ́-΄΄ῸΦΦὺ ὀ ’΄΄“Ἕἔ -ὃὋ5...-ς....... --...-..-ο. ------- - Ξ- Ὁ θϑθϑΘὖὉ-..θοϑ- ΠΡ ́΄“““Ἕ“ἷἝἷ“ἷὅἅΠἕἕ““. -΄“ΠὁΠ“Π“Π“ΠἕΠἕὃ..-. “΄οΠ΄Π΄΄“Πἕ.. .-...... 

8 6δ88.(. ΗἰδίοῦΥ οὗ ἔμ6 πι64]86. 

ΤΊθΒθ ὈΘΟΔΠῚΘ ἰθη68 ἰῃ ρΥὶπι. Οογιηϑηϊο, θχοθρί ὦ ἰπ (δ6 

Ἰπάρ. οοπιδιπαίϊοη αἰ δ. 

αοὐβὶο κὸ πο οἶμον ὕθγπι. ἰαπρυδρθδ, Θχοορὶ ΗἸΡἢ (ἰογπιδη, 

τοίδι θα {Π686 ἐθῆυ68. 

ὃ. αἀΐιρ8 ἀθορ᾽ : ἢ. αἀμδὰὲ-5, τί, ἀξομῦ-. 866 8 348, 
ἀ. ἐπμδιαη ᾿ἀταπ᾽ : 1. ἀπεῦ. δαίγέσ ᾿Ἰθατί : καρδ-ἰᾷ,. αδὶβ 

Ἑνίρ, Ὀγϑηοδ᾽ : αν. οζο-ς, [πάρ. ἔοΣάο-8. 866 8 8178. 
δ, 4. καώγη ογ : ΟΙΒυ]ρ. σγῦπο, ορῖ. "δγ-πο-α. ὐ-ταῖ- 

7απ ἴο ΠῚ ἀρ᾿ : Αν. γαζ-δέα- εἰταὶρ ἰδέ, τποϑὲ {ιϑι᾽, τί. γέξ-. 
7μᾷ Ὑγοκο᾽ : 5Κν. γωσά-"ι, πάρ. Ἐ)ωᾳό- τι. φίηια Ἵ οοπχθ᾽ : ὅΚτ. 
φάνι-ἀ-ηιὶ, τὶ, ρας. υαἷγρα Ἱ (τον : ΟΟΙΒυ]ρ. ογῖσᾳ, τί. μογᾳ-. 

δθ0 88 8394, 489. 440. 448, 444α. 

ΤῊΘ οδδγδοίου οἵ {986 ϑουπαβ γα πη πο ὑποδδηροα ἴῃ  6βὲ 

αδονειηδηΐο ἴῃ (6 ρογιοα οὗ (Π6 ῥυῖπι. Θοπη πη πὶ. [ἢ ΗῸ,. ΠΟΎΘΥΘΥ 

[ΠΟΥ υπάογθηΐ ΡΕΠΘΓ ΒΒ 1 Πρ8. 

Ι͂η Ὅὕρρον δηὰ Μιάαϊο ἀἰδυπαδῃ ἀἰα]θοίβ " Ὀθοδιπο »} (τι ἔθη 

}ῇ δπᾷὰ ἢ) ᾿μι 0 14}}}7 πᾶ δον οοπδοπαπίβ, Ὀὺ [ἢ (7) Ὀοίνοθη 

γόνοὶβ. ΤῊ ΐθ »γΓ Ὀθοδῖπο καὶ (77) ἰπι 4} }γ ἴῃ οθγίαϊη ἀϊδ]θοίβ δπά 

ἴῃ τηοβὲ οὗ (6 πὶ πη6414}}} Δὐον ὀοπϑομδηίβ.Ό ΟΗΟΘ. ρήοσαπ ἤέσαπ 

(ΒΘ 8}- ΕὙΔΠΘΟΠἾΔ ρμίθσα}) “ἴο οᾶγθὸ ἤογ᾽ : Οϑ. ρίεφαρ ἱἴο ῬτΟΠΙΪΒθ, 

ΡΙοάρο᾽, ρουμαρθ ἰο τ. βλέφαρο-ν ᾿ογο!ἀ᾽ (ΚΊυρ6 ΕΠ. ὙΝ δτίονῦ.).. 
ΟΗΟ. τρονΡ γα" τρονίαη ἴο ἰπγον᾽ : Οϑ. τοογραη, οὶ. σαΐγραη 

ἢ » ἔν, πάρ. 4, 8006 δῦουο. ΟΗΆ6. (αὶ (βϑῃ. 81.768) δίδοκ, 

Ἰαχ᾽ : θυ. δίαρ; ΟΠΟ6. 5ἰάϊαπ εάξαη ἴἴο 8ϊθϑθρ᾽ : Οϑ. ϑίαραη, 

αοίῃ. δίξραμ, ΟΟ Βα ρ. δἰαδὰ ᾿δ᾽αοῖς, τυϑαῖν᾽, τἰ. δἰδῦ-. ΟῊΗΟ. 8οαδη 

ἀο, τηᾶκθ᾽ : Ο.106]. ϑζαρα (Ὀοβίάθ ἐπὶ8 ΟΗΘΟ. 80  Ή “ἴο 8000: 

Οϑ. εἰορρίαμ, βθ6 8 585); (8 οδἰθρουῦ [88 Ὀθθῃ βου θα ἕο ἐδ 

γί, 8δφαῦ- ἴῃ 118. 9ζαδὰ-8 ᾿οαἰεϊηρ᾽ οἰο. (8. 846), {πο ἱπίονυπιθάϊαίο 

Ἰηθδηΐηρ Ὀοὶπρ γοραγάθα 88 “Ὃο ὑσίπρ 0 ρ888 ΟΥ̓ ΒΟ] ]οσῖπρ οὐ. 
ἐ ὈθοϑΙηΘ ΖΦ, ἐμαί ἰ8 ἐδ, ἰὰ ΗΘ, ἱπὶ014}}7 (Θχοθρὶ Ὀοίογθ γ) 

δα αἴϊου οοπβοηδηίβ (θχοθρὺ δἰ 8): δἱίο σόνθὶθ ἰξ Ὀδοϑπιθ 

[86 γοΐοθὶθϑϑ βϑρίγδηϊ 57. (2), 8006 ὃ 815. ΟΥ̓. δίομανι ἵἴο ἀτδν» 

Ρυ]]}" : ΟΝ, ἑοΐαη, οί. μδαη. ΟΗΕΘ. λονγζα ραγὶ : ΟΒ. λεγία, 
Οοίῃ. λαίγίσ. ΟΗΘΟ. ϑδηιοίδαπ ἴἴο ϑβιποὶί, πιοὶὲ, Ὀθοοιμθ Ἰἰαυϊά᾽ 

ϑιιαὶξ, τι. ἱστθᾶβθ᾽ : Αρϑ. ϑηηοὶξ 'δοῖί, αυἱοι᾽, ατ. μέλθω Ἵ δοίνθα, 



 533---ὅ84. [πάρ΄. ἐθητθδ, πιθάϊδθ δηά πιοράϊδθ δβρ. ἰῃ αϑγηι. 991 

πο}, ΟῊΗΟ. εοἴζχαη Ἣο Κηον᾽ τοοῖχ 1 Κπον᾽ : Οϑ. εοἰξαη τοδί, 

οί. υἱέαη τοαΐέ. 

Τπ|0184}}}0 ΟΗΟ. ἐγ- -ῷ ἀοί. ἐγ- : ἐγβμοα ᾿Βα4 6} γ᾽ : Θοίβ. 

ἐγίσσυα, Ῥταβθ. ἀγισὲ (δ 8715); οπ {86 βρ6]]}]1ρ αγ- [ὉΓ ἐγ- ἴῃ 

ΕἼΆΠΟ. ΒΟΌΓΟΘΒ, 88 ἀγέρα, 866 Κῦροὶ Κόγοη. 61]οβϑ8. Τ0 ἔ., Ζυ θη 

ΜυΣΌΔομον θη Και. (1μ6]02. 1888) 18 ἢ 

ΟΗΟΘ. αδὲ Ῥταπομ᾽ : αοὐ. αϑέ8, [πᾶρ. ἤο240-8. ποδί ᾿πϑϑί᾽ : 

Αρβ8. ποδί, ϑκὺ. πταά- Ἰαὶν οὗἨ δῃϊπια]β᾽, [μ8.. πτάμ-8, Ἰπᾶρ. ἔηὶ- 

54-0-5 (8. 365). 
ΟΗῸ. φιϊαϊδη Ὀδδιάθ χιοϊαϊδη ἴἴο ἀουδί᾽ : ἀοἰμ. ἐεροὶ 8. 

ὅθε ὃ 375. 

ζ Ὀθοδιπθ ἔχ (τυ έθη οοὖ, εἶ, οἴο.} ἰὰ ὕρρον Οδυπιδῃ ἰπἰἐ14}}}7 

διὰ δἰ οοπβοηδηίβ (οχοορί 8), τ δὲ 1 Γοαἰποα ὦ ἴῃ ΜΙΔα]6 

ἄοτμι. [ὑ Ὀθοδπιθ χχὶ χ( (δ, ἢ) τπῖνογβα ὶν Ὀούνγθθῃ Ὑ ῦνο 8. 

ΟΗΘ. εμογη Κογπ οογπ᾽ : Θοίῃ. ζαώγηῃ. οδηΐε ἀηπΐε Ἕποθ : 

οι. ζἀπίμ. οεἰισθοηιαρ φμοηια ἴο οοπιθ᾽ : σοί. φίρμαη. τοογοῖ 

ἐἰρεγί : Οϑ. ισόγο, αΥ. ἐργο-ν. αἀαποῖ ἐμαπῖ Ἱπουρμέ, ἐμδηκϑ᾽: 

ΟΒ. ἐδαηε, οἰ. ῥασᾷο, Τιαῖ. ἐοηφοῦ Ἷ Κπον᾽, τοαλῆδη ἴο ψακο᾽ : 

Οϑ. τοαχῦμ, Οο.ἢ. ναΐαῃ, ὅν. οα͵άψαϊζέ 'γροβ οπ, ἀγῖγοθ οὐ, 

ἄαἦι, σοι. αἀαἤιἤο5, Ὑοοῦ : Ο.]66]. ῥαΐ, 1,αἱ. ἑοφῦ. 

ΟΗΟ. παβδεα Οϑ. )πᾶσίξα ᾿ΤλΘΒἢ, βύοδ᾽ : Αρβ. ριώβοθ, Ο.[66]. 

᾿Ἰπρϑίυο πιρδίυΐ, Τὰ. ηοσσὼ Ἵ Κηϊ᾽ νιᾶξφαβ ἹΚκηοί᾽, τί. πιοζᾳ-. 

8 684, πη, ἀπ, σῇ Ὀδοδιηο δ, αἀ, σφ Ὀθΐοτο ἐμ 6 ῥυϊποῖραὶ 

δορθηῦ ἴῃ ὈΓΪΠπι. Οοστ.. ἔμθποθ ὈΥ ὃ ὅ98 »ρ, ἐΐ, κκ, “ἈΙΟΝ τοῦθ 

Γαγίθοῦ ἰγθαίθα Ἰυδί {Π6 βδιὴθ 88 ἴπ6 ρ9ρ, ἐΐ, κί; (δὃδ ὅ80. 588) 

ὙΠΟ δὰ δγίβοῃ ἔγοπι [πᾶρ. »η, ἐπ, ἦηπ 9 δπᾶ ἔτοπι [πᾶρ. 
δδη, ἀδπ, λη απ. ΟΗ. ἐορΐο “ορ' ΜΗ6. ἑορΐ Ῥοῖ (ΕΒοπίβῃ- 

ΕἼαπο. ἐο»}), Αρ8. ἀἄόορρα ᾿ταϑυρυθ᾽, ἰο Θοίδ. αἀΐμρ5, τὶ. ἀλομῦ-. 
ΜΗ. γμρήοη γορζοη “ἴο ῥ]υοκ᾽ (ΒΒ Βἰ8}- ΕΥαπο. γορρο), ἰο ΟΗΘ. 

γομΐοη αοὐῃ. γάμμ)αθ ἴο ρῥΙυοῖκ, ἰθαν ου᾽, τὶ. γεμὸ- (8. 848). 

ΜΗ. 5ἐμέζοη ἴἴο ρυβὰ (τι [Π 8 ΠΟΓΠΒ), βέίαγέ Ὀδοῖν, ἰο ΟΗΘ. 
δίχα Οἷοἰἢ. δἐάιϊίαπ ο ρῬυδῃ᾽, ϑ81κν. ἐμάάηι, Τιαἱ. ἑμπάδ. ΜΗ6. 

ϑἰχζοι “ἴο 811΄᾿, ἰο ΟΗΟ. δ8ἰζχαη Οϑ. Αγρϑβ. δἰτέα 811}, βρι1᾽, τί, 

δἰεἰά-. ΟΗ6. ἴοο ἰοοῖ (ρ]. ἰοοεια)ὺ ΜΉΘ. ἰος (ρ]. ἰοοῖκθ) Ἵοοϊ, 

τἱηρ]οι᾽, Αρβ. ἰοος Ο.106]. ἴοι τ ται. ἰμσηα-8 ῬΙ8Ό16᾽, ὑο ατ. 

λύγοςς 'Ῥ] ἰδπξ ἐνὶρ οΥ το λυγόω Ἵ Ὀοπᾶ, ἐϊο, ΟΗΟ,, δἰμοοῖιο 
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δίμκκο 'πἰαϊίζοπ᾽ ΜΗΟ. 8ἰμοζοη ἴο ρσὰ]ρ, δᾶνθ μίδουρ', ἰο τ. 
λυζω λυγγάψνομαι Ἱ ᾶγο ἐδθ9 Βίοουρ᾽. 

8 δ8δ6. ΤῊΘ ῥτΐπι. ΟἴοΓη). ἔθηιι68, ΒΘ ἢ δα ἀνίβϑῃ ἔγοπι [πάρ.Ψ 

τιοάϊαθ, Ὀθοϑιὴθ }»}, ἐξέ, ἀἶΐξ (ποιαϊπαίϊοα) ἴθ οϑὲ αθγπιδη. ποί 

ΟὨΪΥ Ὀοΐοτθ ἢ, Ὀαὶ α]δο Ὀθέουθ γ, ἰ δῃᾷ 10. 9} Ὀθοδπιθ »} (ΒΒοῃίβι- 

Ετδῃο. }»}) ἴῃ Ηδ.; ἐΐ ὈΘΟΒΠιΘ δῷ ὈΘΙΌΓΘ ὁ, θὰ ΓΘΙΠΔΙΠ6α ὈΘίοΓΟ Γ: 

ἀκ Ὀθοδιηθ ἄχ ἰὰ ὕρροὺ αϑσγιηδη. Ὀπὲ γοιηδϊποα ἴῃ Μ|4416 Οογ- 

τδη. ΟΗΟ. 8οθρζοη ἴἴο δβοοορ (ΒΒ ΘΒ θῃ- ΕὙαπο. δολερρε), ΟΒ. 

βκορρίαη, 8006 ὃ ὅ88. ΟΗῸ. ἰοσζαη ΜΗ6. ἰοίδαη ᾿ἰπάογ, πυτί, 

ΟΞ. ἰοέἑίαη Αιρ8. ἰοίέαη : Οοὐμ. αΐζαῃ, τὶ. ἰξά- Ἴοθανο, Ἰοἱ, ΟΗΟῸ. 

οἰέαν ᾿οἰὐθτ᾽ (οα ἰπ6 δηδρίγοιίίο ἃ ἴῃ {Π8 δηᾶ {Π6 Ὁ] οΟΥἱπρ᾿ ΟΓΠΙδ 

800 88 277. 628) : Ο.106]. οὐν Ρ]. οὐγαν, ΒΚν. μανγά-8 ἱπαῖθυ δηϊπιαῖ᾽, 

αν. ὕδρο-ς ὑϑρᾶ ᾿παίον βογροηῦ. ΟΗΘ. Οϑ. δέήῥέαν “Ὀϊεοτ᾽ : Θοὲβ. 
δάϊίγθ (ΔὈ]απὶ ἀἰδόγοηοο "δηϊαγο- : ᾿δΠοϊαγο-), ἰο αοίμ. ὀξέαμ Ἷὸ 

Ὀϊ6. ΟΗΟ. ἡ αέίαν 'οἶοαῦ, ρυγο᾽, Αρβ8. ῥἀζαξίον : Οοὐμ. εἰ δίγϑ, 

α:. κλύζω ἔν. "κλυδικω Ἵ ψ6Β} ουἱ, οἰδαπ᾿, ΟΗΟ. εσδοοδιδη ισεοΐεπ 

ἐο ψακο᾽, Οϑ. ἐρεζκίαῃ : Οσοἰἢ. ρακ͵αη, Ο.106] υοἶ7α, ἰο ΟΗΟ. τραλ- 

μδμ οἷο. 860 ὃ δὅ883ῶ, ΟΗΟ. αἀοσολαν ἀσοαν δοτο, 8614᾽, Ο. ἀσομν : 

Θοίθ. αἦγϑ8, ατ. ἀγρό-ς. ΟΠῸ6, ἡαοοα γασομαΐα βασοαῖα “οτοῖν, 

1. 18 ἀου δ] τ μοίμοῦ ᾿ὑ 88 Ὀοττονθα ἔγομι 1,δἱ. Κασιία. ΟΗΌ, 

παοσολιοὲ πασοοί ᾿παϊκοά᾽ : σοἰἢ. παφαξ8, Τιαἱ. δά πι.5 ἔν. “πο(σ)ωμθάο-8, 

5κν. μαρηά-8 (δ 482). ΟΗΟ. οὐμθοοΐδν φμοίείκξν' ἰηΏ. Δα]. ἴογπι 

11ν6, φυϊοῖ᾽ : Ο.106]. ἀνλν δοὺ. ἔψζυαη, ργῖα. Οόγη. Ἐκμέξμα-, 
Ὀοδίἀθ οἰ. φἕιι-8 (8(. φίσα-). Οἱ ἐδ 1088 οὗ ὑπ6 τὺ αἴξον πιϑάϊαδὶ 

Κ ἴὰ ΟΗ΄. 800 ὃ 180. Ορ. 8ὃξ 529. 582. 540. 

ὃ δ86θ.(ὈὩὉ Το ἃ ἴῃ ἀσαΐβ Ὀδοαπλθ δϑϑὶ πη] αἰθὰ ἔο ἐῃθ [ΟΠ] οσίης 

5 ἴῃ ῥτῖπι. αθγπι. Οοὐμ. δωζαά ᾿ἰγθαδαγθ᾽ ΟΗῈῸ. μονέ, [πᾶρ. ἐμά" ἀλο-. 
Ῥοθαρβ αἷϑὸ σοί. σαζάβ ᾿ϑέϊῃρ, ρῥγίοκ᾽ ΟΗΟ. σφαγέ Ὑοά, δου οι: 

Ο.ἴ66]. σα αν ᾿δἰϊηρ᾽ : 1.8. λαβϑία. 860 88 469, ὅ. 5017. 588. 
Β ὁπι. Οεπμοδ' (Μοτρῃ. ΓΥ͂ 262 1.) αἰξοιιρίβ ἰο δάὐιδὲ αοἰκ. ἐΦ- ΟΗΘ. 

μγ- αὖ. (Μοὰ ΗΟ. ἐν'- δγ- ἴῃ μγείοῖ ἐγ-είοίἶθ.) ἴἰο 8κν. μά δὰ ἀοὐϊ. δ 
ΟΗΟ. ὧχ 'ουϊ᾽ ὈΥῚ αβϑυπιπρ ἐμαὶ (9 ἴογπι δοβθ ΓΟ ΌΪΔΓΙΥ ἴῃ οοπιρουπὰε 
Ἰκὸ αοίνι. μδ.ἀγεἰδαη (ἴον διιζ- ἀν οἶδα) ἴἴο ἀτγίνϑ ουἱ. ΟΡ. Αν. εξ ὶ 476. 
ΟΗΟ. ογὲ Οϑ. ογὰ Ο.106]. οὐαν Ῥοϊπὲ, ἐορ᾽, ἔν. Ῥμα -- ἀκὲ Ῥαϊ ἀρ, ἢ υρ᾽ 

ΤῈῸ 2 ἴῃ αοίμ. μζ- Ὀθοθπιθ δαβὶπι]!αὶϊθὰ ἐοὸ ἃ 90] ΟΠ 7) 88 μ΄ -γείδαπ 
ἫΟ τῖβϑ ἀρ᾿. 

ὃ 681. ΗΪϑίοΣΙΥ οὗ Π6 πηοάϊα6. Δϑρ᾽τδέδθ. 
ἴῃ ῥσῖπι. ἀϑγι, ἐΠ6Υ Εγϑὲ Ὀθοδπηθ [Π6 γοϊοθά βρίγαπίβ ὅ, ἃ, 2 (2). 
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1. Τπι14}}γ. Ιῃ ἐπ οουτβο οὗὨ (πὸ ἱπάϊνιυ4] ἀἰαἸ οί ἐπ 6 Ὺ 

ΠΟΘ 88 :{64 ἰο τηραΐδο: ἰπ οἴθ]ο 411} ἐΓΘΘ 1} ΡΥΘἸδίο στο {Π|68 ; 

'ιὰ  οδὲ αϑυτηδηῖο ὃ δηά ἄ ἰμ 411 Ὀγϑποῖθθ ΠΙΚοΎ186 1ῃ ῬγΘ Ιϑίουῖο 

ἔπηθ8, ὙΠ 1]8ὲ Φ Τϑιημδί πο 88 Ζ ἴῃ Οϑ. ἀπ ἄρβ. ἀόσῃ ἰο ᾿ἰἰϑίουϊο 

ἔπι68: ἴὰ ὑπ ροτϊοὰ οὗ ἐπ οἰἀθϑέ σιπὶο ππομυμπηθηΐβ 8}} ἢ γΘ0 

ΜΘΓΘ 841}} βρίγαῃΐβ ἰῃ Νοῖθο. ἴῖπ ΗΘ. ὁ δπᾶ σ σοῖθ ἔαγθοῦ 

Βῃ 64 ἰο » πὰ ᾧ 'ἰπ ὕρρον αθυπιδηυ, ἀ 88 βῃ: {6 ἰο ἐ Ὀοίἢ 

{βογο δῃὰ ἴῃ Εαδὶ ΕὙδποοηΐδ. 

δ. οἶϊι. δοίίαπ “ἴο 0, ΟΗΘ. ὀζχχαπη δῖχαη ὍὌρροΓ 

ὅση. ρέχχαρ Οϑ. Αρ8. ὀζίαη, Ο.106]. ὀτέα (ρτίτῃ. Νοτβο ᾿διίαη) : 

5κν, ὀῃμξαδηιὶ, τί. ὁμοϊά-. 860 8 844. 

αἢ-. αοἴι. ἀαρ8 'Δαγ᾽, ΟΗΟ6. ἘΒΘη Βῃ- ΕἼαπο. ἀαρ Ἐϊαδὶ ΕἾΔΠΟ. 

διὰ ὕρρον ἀογη. ἑασ Οϑ. ἀαφ Αξρ8. ἀαζ, Ο.166]. ἀασν' τυπίο. 

ἄαφακ (τοαᾷ ἄαζακ) : Τὐϊῃ. αἀᾶσα-8, τὶ. ἀμσαθ-. 866 8 816, 

ἢ αἰ. οἴῃ. ἔσαημβ ᾿δοοβθ᾽ (ἔγτοπι ὑπο βρη. σαρ80 
γ88 Ὀογγονοα), ΟΗΟ. φαη8 Ὄρρον αθῦμ. σαπμ8 Αρδβ. Ζῦδ, Ο.106]. 

φᾶβ : Τάϊῃ, Ζᾳβθὶ-8. οί. σαϑδί8 'συροίι,, ΟΗΘ. σαϑέ ὕρρονρ αδϑγῃ. 
οαϑὲ Οϑ. σαϑέ (1) Αρ8. χίοδί, Ο.166]. σοϑέγ τὰ πῖο. σαϑέϊκ (1) : [μαἱ. 

μοδί,-85 ΟΟΙΒυΪρ. σοδϊ. Τὰ χρ (ΞΞ [πάρ΄. 4᾿.- Ζ-} νὰβ ἀγορροά δἰγϑαάγ 

ἴῃ ῥτῖπι. αογπι. : σοί. σαγηιζαη ἴο ψαγπ᾿, ΟΗΟΘ. τρανὴν Ο.106]. 
ΑΓ Μττη : 5Κσ. σπαγηιά-8. 866 ὃ8 8395. 489. 448. 

δ ὅ88.(. 2. Μοάϊ4|}1γ. ΤΒ6 [πᾶρ. πηοάΐδο δϑρίγαίδθ, ἐπγουρῇ 

ἐμοὶ Ὀοίηρ ἀθυθὶορθά ἴο υοϊοθὰ βρίγδηίϑ, [611 ἑορϑίμοσ ψτ (ἢ6 

Ἰηὰρ. ἐθῆυθβ δοοουαϊπρ ἰο ἃ ὅ80, δπὰ ἐμὰ (Π9 αν βίυθῃ ἴῃ 

88 ὅ80---582 ορογαίοα ἤθγθ 880. 

ΤῊ [Ὁ] ἱπρ ἔου 8, ἰπ ἐμ6 ἢγϑέ ρ͵δθθ, ἃγθ ἰο Ὁ0 Ἰυάροα οὗ 

Όγ ἃ 580. 

δῇ. οίῃ. ἐΐϊμδα- (δ) ᾿άδαγ, ΟΗΟ. ἰὐεδο δᾶν. ᾿ψτ ρ]οαβυγθ᾽ 
Αγ. ἰοόξοδέ ᾿ἀϑαγοϑ' (7 1ἴ8 δ), Ο.166]. {7 7, ᾿άθαν᾽ (7) 18 δ) : 5Κκῦ. 

ἐάδιψαξέ ᾿ἴοθίθυβ ἃ υϑῃοιηθηὶ ἰοηρίηρ᾽, τί. ἰομδι-. οὐ. ζαϊδ 

διια!θ οδ ν᾽, ΟΗΌΘ. ομαΐδα ἔ, εμαὶδ ἡ., Αρϑ. σφαϊ (Ὁ) ᾿., Ο.106]. 

Καϊίν (δ) : τ. δολφό-ς δελφύ-ς 'ποπιδ᾽ δέλφαξ Ῥιρ. ΟΗΟ. οδανιῦ 

(σοι. εὐαριδο8) “ἸἩοοίμοά ἱπϑίγαπιθηΐδ, οὐ, Αρϑ8. εομιὸ : Β5Κν. 

7άηδηα-5 ἸἸοοῦ", αν. γόμφο-ς ῬΙαρ, Ρ68. Ρἷπ, παὶ}", Ο.Βυὶρ. σᾳδἕ 
οοίμ', 

ἀμ, ΟΑοδ, σπα-δίμαάαπ (() ᾿Ὀ]ά. οομμιμδηπά᾽, ΟΗ. ὀίοίαη 
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δίοάαῃ Οϑ. διοάαη Αρ8. δεόάδαη, Ο.166]. δ7δᾶα., ρῥτῖπι. Οἴτῃ. 

Ἐδομάαπα-" : ϑκν. δόαάμαηι, τὶ. δδομάξ-. αοίῃ. ὀέπαάαη 'ἴο ὑἱπά᾽, 

ΟΗΟ. δίμέαη δίπάαπ Οϑ. Αρ8. δίπάαηη, Ο. 166]. δίπαα, ρει. όγῃι, 

Ἐδὶπαἀαηα-η  ϑ.ν. δάπαϊαμα-ηι, τὶ. ὀποπαάδ-. οι. μαέγαάα ἱερά, 

ΟΗΟΘ. λογία μόρα Αρϑ. δοογώ, Ο.190]. ἀ7φγᾶ, Ῥγίῃ. Οἴει. 

πχοεγᾶδ : ϑκν. ἐάγαλα-8 ποτά, ἐγοορ᾽. 
δ, αἡ. οἴῃ. 8ἐοίσαπ (1) 'ἴο ἀβοθηῃά, οἰϊπιδ᾽, ΟΗΌῸ. εἰἕψαη 

ΟΣ. εἐἴσαη (1) Αγϑ8. 8ἰΐχαῃ, Ο.106]. δῖσα (1), ῥεῖα. Οογπ. 

Ἐρχαπατ-η : ΟΥ. στείχω, τί. δἰοὶαί-. Αοἰμ. ἀφφυι-8 ᾿πδιτοῦν, 

ΟΗΟ. ομφὶ, Ο.Ἶς6]. φηῆσν: αν. ἀγχω, τί. αῇδῆ-. Οοίμ, φαυφαν 

“ἴο ρο,, ΟΗΟ. σαησαη, Ο.1.6]. φαηφα : ὅκγ. αιοσμᾶ- ᾿Ν66]-Ὀοπ6. 

τί, δμοθαῖ-. οι. ἰάμπα-σαγφα- ᾿ΔΠΕΠΔΏ ΚΙ τηαπ᾿, ΟΗΟ. ἐραγῷ 

ἰγδηρ]ον ΜΗῸ. δγ-ρον σθη ἴο βἰσδηρ]θ᾽, Ο.106]. φαγσν (2) χο]ῇ, ουἱ- 

Ἰανγοά ουἹἹ-ἀοοτ᾽ : ΓΤ}. σον ὲὼ Ἱ βιγ ρ,, σοι ρ 688, βίγαϊ ἐθη᾿, γί. μογῇ ἢ. 

Οα ρει. αδθσι. (Ζ}} ἴῃ οὐ. 8408 ἔτ. οτἷρ. ᾿βμοϊαὴῆθ-δ 

ἈΠᾺ 5᾽ Π|}18. ἔογπιθ 8066 δὲ 448. 444ὖ. ἴῃ (Π6 οᾶ868 ἔβογα αυοίοὰ 
ΡΥπι. αθγπι. χὰ 88 {Π|6 14 014}186ἃ ἴον οὗ ἰμᾶρ. «ἢ. ΤΏ β8πιθ 

1088 οὗ ἃ 80 |ΧᾺ] -Ὁ- Τσοῦγθ ἴῃ ρτίῃ. Θότιι. ἤωιαι χ)μ-ΐ εἰη᾿ 
(αοὐϊ!ι. »ιασὶ, σοῃ. ηράμ7 8), ἴο πιᾶ86. Οοίμ. ἡπαφιι-8 ὍοΥ, Ομ}, 

βουνύϑηῦ -- - ΟΟἾν. ἡμι 'ϑανθ, βουνδηΐ; ορ. ὅν. ϑυάά-υ-ἶ ἔδυ. ἴὸ 

βυαα-ὁ-ὃ 'δυανῖδ. 

Ηρ ἰ8 ἔυγίμοῦ ἰο ὍΘ δαάρὰ «--- ἰῃὴ οοηΐγαδί ἰὸ ὃ 90 -- 

(86 οᾶ80 ὙΏΘΗ ῥγῖπ). αἴσῃ. ἀ, Χ [Ὁ] ον θα ζ. αοίῃ. ηεξαδ ῬΑΥ͂, 

τον, θὰ  οϑὲ αθσπι. τὶ ᾿οοπιρθηδβαύίοι. Ἰϑηρ θη ϊηρ᾽ οὗὨ ἰδ8 

6 --αιὐἱ ΟΗ΄. δία πιαία Οϑ. ἠιδάα Ο. ΕΥῖ8. τ δὰ6. Αρϑ. ηιδὰ Ὀοβιὰθ 

Ἰποογα (γ ἴτοιῃ 2): ασ. μισθό-ς, πὰρ. Ὁ σαϊό- Ἐημξαλά- (85 596. 

621). αοἱὐδ. μεδά ᾿ἰγτθαβϑυγο᾽, ΟΗΘ. λογέ ΟΝ. μογαά (μον) Α88. 
Πογά, Ο.166]1. δοαά : πάρ. ἔκμα αδο-, ορ. 88 469, 5. δ01. ὅ86. 

ΟΗΟ. "παγῇ Ἰμθα}}} Δ᾽ Αρ8. ηιϑαγζ, Ο.166]. μιογοῦὺ (Ζ), οί. 

παῦρα, Ῥτθ- αογηι. ἤιοζαΐο-, ὁρ. 88 450. ὅ90. δ96. 

Ργ, αϑεα. ρ}}, ἐξ, ἀκ ἴτοια ὅη, ἄπ, χη. ϑσθ δχϑιηρ 68 

86 Κποῦῃ [0 Π|6 ΟΠΙΥ͂ ἴον ἀξ, ἃ8 ΟΗ6. ἰδεομβδη Μιᾷ. ΗΘ. ἰδοίεμ 

ἴο ᾿ἰοἸκ᾽, Οϑ. Ἰδοοῦη, ρτῖτα. αθση. Ἠϊεβόηπατη (ορ. αοεμ. διἐοϊάϊσδη): 

ατ. λέχνο-ς ἼΙΟἸκοΥ 8 ̓, [μα0. ἐφ, τί, ἰοὶ.-. Ορ. 88 214. 580. 584. 

8 δ880. Α οἰδηρὸ οὗἉ ὃ, ἃ, τ ἰο ἔς ῥ, χ (9) ἴῃ Θοἰὐβίο, 

ὁρ. ὃ 581. Μαβο. ποπι. {μι 78 δοο. ἐμ ᾿ἀθατ᾽ Ὀδϑιἀθ ρϑῃ. ἰἐμδὶβ 
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(δ). γάώμ8 γάμΡ τοῦ Ὀοϑίάθ ρθη. γώμαδ (ἄ), τί. γομά.". υἱρ8 

υἱγ (χ) ψαγ᾽ Ὀοβιάθ υἱσὶβ (4), τί. μοῇ ἢν». 

Ῥχοί. δραγὸ ἴῖο 8υαίγδα ἴο Μὶρθ ἔτοιιν,, τί. δῳρθγδἢ-; ργοί. 

ῥαπά, ἴο ὀΐπάαπ, τί. διιομα-: σἱά ἡ. ἴαχ᾽, ἰο ἐγα-σιάαη “ἴο το- 

φαϊίθ᾽, τί. αἰοία ι-; φσασφδ σα, ὝΑΥ, βίγοοί ; ἰάμπα-υαγ 58 απ- 

ἐμβαη Κ α] τηᾶπ᾿ -ὕαγῷ ἃγ6 ρᾶγα}16 1] ἴο (86 ἔογπιθ κ παϑ)αμαϑ8 

παδ]απαὶ οἴο. ἴῃ ὃ 581. Τὴ ἔοτπι8 γαφαάβ, πμδα (β8ἰ. σαξαάα-, 

δμζάα-) ψθγΘ δοσογαϊ ΡΥ ΡΟΒΒΙΟΙΥ ριοπουποθᾶ ὙΠ 8έ. 

8 540. χη εϑὲ ὅογα. ὠδ, αὐ, φ (Η. Οολμμδη »ρ, ἐΐ, Κἰὶ) 

Ὀθίοτο ὁ, 866 ὃ ὅ32, ΟΗ6. 8ἰἐρρία 8ἔρρα Ὑο]αιοηϑῖρ᾽, ΟΝ. βἰῤδία 

ϑίδδόα Αρ8. εἰ (σϑη. 8ἰδῥθ) : Οοὔι. 8ἰ γα (δὴ), Ο.ἴς6]. δ (φθη. 

ϑύήγαν, Καὶ ἰΒδ δ) μοάάθβ8 οὗ ἐ{π 6 ΓἈΠΆΠ]Υ δηὰ ψϑάϊοοκ, ὅν. ϑαδῇά- 

ΔΒΒΘΙΏΘΙΥ, βοοϊθίγ οὗ Κἰηβέοκ ΟΗῸ. "πη ᾿πιράϊι8᾽, ΟΝ. η"͵αἀὲ 

Αρβ. πὰ (β6ῃ. ηηα 68) : οἴῃ. ᾽η51α7)15 (4), Ο.166]. νηᾶν (8οο. 

Ἰηἰ)αη), ὅΚυ. νιάασδμα-8. ᾿πιϑάϊιϑ, ΟΗῸὉ, δίξέοιε “ο τϑαυθϑί᾽, Οϑ. 

ὀἰάάίήαπ Αρϑ8. ὀίάααη : οί. ὀέάγαη (), Ο.166]. δια, αν. πείθω, 

τί, δροίαλ- (8 61 το. 8). ΟΗΟ, ἐΐζοη ἴο 116 ἀονπ᾽, ΟΞ, ἐφσίαη: 

0.106]. ἐέσᾳ)α (σᾳ) ἔν. χὲ ΟΥ̓ ἃ Βρθοῖαὶ Νοῦβθ ργο 6688), ΡΥὶπι. Οθυτη. 

Ἠϊίαηπα-η, ατ. λέχος ᾿Ὀοά᾽, τὲ, ἰοᾳῖ-. Ομ. 88 5629. δ88. 

8 641. ΟἸΓΟΒΟΪΟΡΥ͂ οὗ {86 ρει. απ. 88 1{{1π|}8 οὗ 

{86 ΘΧρΡ!οβίνθθ. ΤῸ [Ο]]Ποτίπρ ἰἴ8 ῬγΟΘΔΌΪΥ {π0 ογάθν ἰὴ ΒΊΟΝ 

[π0 οἰ ΟΥ̓ δοίϑ οὔ (86 ργίηι. αθγηι. Βῃ Πρ’ οὗὁἩ ὑπο [ηαρ’, ΘΧΡ]ΟϑΙΥΘΒ 

ἴοοκ ρῥίδοθ; γὍΓθ ἱποϊυ 4 δὖ {ΠπΠ0 88π10 {1π|6 (ἢ Ὠιἰδίογυ οὗ πὸ ἱπᾶρ' 

ἰθῃη08 Δβρὶγαίδθ, ὙΠῸ ΜΠ] ὍΘ τηογὸ {Ὁ]]}Υ αἰδβουθδοά ἴῃ ὃ 559. 

Αοὲ 1 (οΥ 2). Τὸ δϑρίνδίθϑ ὈθΟΟΘ βρ᾽γααΐβ. ὁδ, 

ἀδ, ὦ, Ὀδοοηθ ὃ, ἅ, Ζ, 6. ρ. ᾿Ῥὁμομαάδΐδ Ὀδοοπθα ἔδομᾶσ (Οομ]. 

διιάα), 8606 8 ὅ81. γῇ, ἐδ, κἢν Ὀθοοτὴθ Κ, ῥ. χ, 6. ρ. 3. 88. ρϑγί. 

τἰοοϊό8-ἰἢα (τὶ. 168- ἱσαῖίμον ἰοροίμον} Ὀθοοπηθθ "θεία ρα (Θοίῃ. 

ἰαει), “πολἸνἸό- ᾿παὶ} Ὀθοομλο8 ἔπαχίά- (ΟΗῸ. μαραῖ), 866 8 558. 

Αοί 2 (οΥ 1). μι αὶ ὑὕὑδοοπιο ἢ, χ Ὀθἴοτο ὁ πὰ 8, 6. δ. 

ἐγεζίο-8. τσ Ὀδοοπηοθθ "γοχία-8 (οὐ. γαϊ᾿[ξ8), 860 ἃ 627. 

ΒΑΠἸηρ ἰοροίμον οὗ πΠ6 ἰθμθβ 880. ὙΠ ἃ ρογίΐοῃ οὔ (ἢ6 

ἴ6η1168. 

Αοί 8. Τῶθ ἔθπυθθ ὈΘΟΟμΘ ΥΟΐΘΘΙ 688 ΒΡ 1888 

ΘΙΒΟ Β6ΓΘ, 9. ἔ, ἔ Ὀθοομηθ ἢ, ῥ, χ, 6. δ. “ροίέγ, ὁδδγάϊδν Ὁ6- 

οο6 ᾿αβόν ᾿Ογόρον (ἀοίμ, αάαν, ὑγῦβαν), 866 ὃ ὅ28. 



996 Ιπάρ-. ἐθηῦθδ, πιοὰ. δηὰ τηϑὰ. 88}. ἴῃ αογηι. δπὰ Βα6] .-8]δν. 8 541 ---842. 

ΔΙ] Πρ ἑορϑίμοῦ οὗ ἃ ἔυγίμοῦ ρονγίϊοη οὗ {86 θῆσθθ (οΥβη- 

[8 }}γ οἱ 4}1 ἔθῆιθθ, 866 ἰπ6 οπᾶ οὗ ὃ ὅ28) σὰ {ἢ 9 ἐθπιιθδ 88}. 

Αοὲ 4. Το γνοΐϊοθϑὶθββ βρίγϑηΐβ θθοοηθ γοϊοοὰ ὉγΥ 

ὙΘΡΠΘΓἾΪΒ ΔΎ, 7, δὶ χ Ὀθοοηθ ὅ, ἅ, 2, 6. 5. ᾿μαχίά- ὈΘΟΟΠΙΘΒ 

Ἐμαχίά-, Ἐαβέγ Ὀθοοιιθθ "γαδέγ, 866 ὃ ὅ80. 

ἘΔΠπρ ἰορϑίμοῦ οὗ ὑθῆθβ 88Ρ. δπῃᾷ ἰθπθθθ τῖϊῃ {0 

τη0 6186 88ρ. 

Αοὐ δ. Το ὃ, ἃ, Ζ, βίο Βα ἀγίβθῃ ἴγοπη τηθϊ8θ 88. 

δπα ἰθῆυθ8, 888 Π}1ὐ9 ἃ [Ὁ] Οσίηρ  ὈΘΙΌΓΘ (86 ρυϊποῖραὶ δοοθηί : 

δὸ͵ ἀδ, τῷ, 6. 5. Ῥυθβ. β8ίθχλ ᾿ϊὲχ-ηό- ἸἸοκ’ ([πάρ. “1 8)},.-πά:) 

Ὀοοολθ8 ἢἤϊχό- (ΟΠ. ἰσοοῦμ), ποὰμ βέθπι (68 Κ) 859η2-Ή- 

᾿άγϑδβϑδ᾽ (πάρ. "βημᾳ--Ἴ Ὀθοοιηθθ ἔβρη Ζ- (0.106]. φ »ποκίν). Ιηάρ. 

ὃ, ἃ, ΜΙᾺ ἃ [0] ον πρ 5 δ᾽ πη] Δ ΠΘΟυΒΙΥ Ὀθοοπιθ δ, Ἃὦ, 44 

ΜΘ η (Π0 δοοομὶ ἰ8 ἰη (6 βᾶπ|6 ροβί(ἰοῃ, 6. ᾧ. ἤϊμφ-πά- Ἴοοκ, 

τἰηρίοι᾽ (Ἰπᾶρ. ᾿ἰιᾳ-πό.) Ὀθοοπιθθ Ἐίμσφά- (Ο.106]. ἰοζκγ). ΤΆ Θα 

δὸ, ἀδ χῷ Ὀδοοπιο δὺ, ἀἀ, σο: "ἰἐχό- ἔδρα. Ὀθοοιη6 ΤΠ σοό- 

ἔφησρ.. 8660 88 ὅ80. 584. δ88. 

ΔΙ Πρ ἰοροίμοῦ οὗ τηϑάϊδθ ὙἘ ἰθμαθ8 δηα ἔθη 8 88Ρ. 

Αοὐ 6. ΤῈ τηϑάϊδθ ὈΘΟΟΠπΙΘ ἐθῃ11.68, ὦ, ἀ, 4 ὈΘΟΟΠΙΘ 

}, ἐγ ἦς, 6. 5. Ἰασιιχ Ἱ ἀτανπ᾽ (τί. ἀδιἶ--) Ὀθοοιλθθ “ἐεμχό (οί, 

ἐλ α), αζαάα- ὍγΔμ Θ᾽ ὈΘοοηθβ ᾿αϑία- (Οοἐ}. αϑ|5}, ἢ ἐσ σῦ-, ἔβη 6 -" 

Ἤμσφα- (8Βο6 5.) Ὀδοοθ Ὄϊχκῦ-, ἐδημιδζ-, Ἡμκκα-. 8.66 8 588. 

Αοἱ 7. 84, σἂ, ηἰδ, πᾶ, ὯΖ Ὀδοοιηθ 8έ, Ζα, πε, μά, Ὁ, 

6. δ. ᾿(ο-)αβρα (1.) Ὀθοοπιθα ᾿Ἰαϑδία (οὐ. ἰα8ι), Ἡηἐχαδ- ῬΘΥ͂, 

τουγ᾽ Ὀοοοτηθθ ἡηηζΖαῦ- (αοίἈ. νζάση-), (δε) δαπᾶς Ἔα Ὀοπῃά' 

Ὀοοοιηθθ ᾿Ῥδαμάθ (αοίἢ. δαπμα). 866 88. 580. 588. 

Βθπι. Τμαὶ ὁ} ἤγδβὲ Ὀθοᾶπιθ δὲ δὲ ἐμὶβ ρογίο, 18 ΟὨἹ]Ὺ ἀθάπορά ἔτοιι 
89 οἤδημρο οὗ ζᾶ ἰὸ χήἕ, 0} οαπηοὶ πδυο ἐδίκθη Ρ]δοθ θδυύ] ον. Ἠργὸ ὃθ- 
Ἰομ8 ϑυθηζιδ! νυ 4180 ἐπθ ογἰχίη οὗ 86 ἐϑηῦυΐδβ ἴῃ Οοίν. 8ϑρεέσαη, ἰδέ οἷα., 

800 ὃ 538 (οπά) δηὰ 8 δρογϑ. 

Βα]ἐϊο- ϑ] αν ΟΠ 16. 

8 δάλ, Τηο [πᾶρ. ἰθηῦσθβ δηὰ τηθᾶϊδθ σϑιηδιηθα ἴῃ ἐδ 

ροτίοὰ οὗ ἐμὸ Βα]ί. -ϑῖαν. ργίπι. δοχῃ 7, Ὑ{Ἐ110 {Π0 τηθαῖδθ 

δδρίγαίδθ, 88 ἴῃ ἴγϑῃ. (δ 481) δπὰ Κοὶὶ. (524), Ὀθοδπηθ πηθαϊαθ 

δὰ ἐδ [6]} ἰοχοίμον σὰ ἐμ πάρ. πιθράϊδθ. 



8. 542--544, [ηὰρ. ἔδππθβ, πιϑάΐϊδθ δὰ τηϑάϊαθ δ8ρΡ. Βαϊὶ 

πάρ. ὦ, δ, δ, τοῦθ -βουῃᾶάθ ἱπ ἐπ ρϑυῖοί 

8 6483, ΗϊδβίοΥΥ οὗ ἐδθ ἰθηῈ68, ρῥτΐπι. 1 

δὰ ὁ, ΤΏΘΒ6 βου πμαβ σΘΏΘΓΔΙΪΥ͂ γϑπηδὶ πμΘ ἃ ὉΠΒΠ}} 

». ΙΔ}. ρὲ έπα-8. ΟΟΙΒυϊρ. ρα α}}" : ΑΥ. 
866 ὶ 846. 

ι. ΤΑ}. ἐᾷ ΟΙΒυ]ρ. ἐδ ἘΠθ᾽ 266. : ΒΚν. ἐώ-" 

ᾳφ. Ἰλ|ῃ. ζὰ-8. ΟΙΒυὶρ. ἀἅ-ἐο “πδορ᾽: Βκυ, ὦ 
ζ. ΤΑιῃ. εσυϊεδὶ ΟΒα]ρ. 8υλ- πὲ ἴο Βῃϊπο 

τί, ζμοῖί-. 866 8 418. 

8 6544, ΤΠ δβϑι πη] δίϊομ οὗ ᾿πᾶρ᾿. ἐ8 ἰο 88, 

δὲ διὰ οἵ Ιπᾶρ΄. ζ8 ἰο ἐξ Βθοβ ἐο ΠαΥῦθ Ὀθθῃ 
Ρουϊοα οὗ ἐπθ Βα](.- 81 ν. ΡΥ π). ΘΟΙ ΠῚ 110: 

ἰ8 ἰοὸ 88... 1ἰΐῃ. ὅθ Ἱ 581}4}} οαΐ᾽ : ὁρ. 8Κ 
ΟΒαὶρ. 2. 88. 7α8ὲὶ Ἴποι οαὐθϑί᾽ : ορ. ὅν. ἀΐδβὲ, . 
Ἱ δἰϑ᾽ ἔγ. ᾿δί-8-0- 3, Ὁ]. 7811 Ὑλδηροτ᾿ ἔν. "δί-8 
[π|ἢ. νιόδύμε ἕαξ. ἰο τοί Ἱ {πγον, Γ{π, ἐδ. 

ΠΟῪ ΒΠΑΓΡΙ γ᾽ : ορ. 8Κνι. ζαγίϑγάηη! Ἵ 884}} οὐδ᾽, 
ὑγιδία- 8. ΤΌΙΩΌ, Βοταρ᾽, ἰο ἀγίηίὼ (ργοί. ῥγ ἑα) ᾿ 

ἐϊδά 8-Δοτὶϑὲ Ἵ οοππίοα᾽ ἀΐϑίο ὄΐβηις ᾿ἀσθ τ᾽, ὁ 

ΓΛ}. ραγί. υϑδᾶᾷβ Ὑθμοπβ᾽ ἔν. ἐμοθηοηί-8 τς 5κν, 

ΓΟΒρομαϊηρ ἔοττηβ οἵ Ο.Βυ]ρ. ΡΓΟΌΔΌΪΥ 4180 816 ἔν 

88 Ὁ06Ζγ ὙΘΏΘηΒ᾽ 89ὅ)6ς ᾿μαδβίθπίπρ᾽, 6ρ. 8060. ρΡ]. υἱὰ 

αυοθ᾽ ἔγοιῃ "-0η8 (88 84. 219). ᾿ 

Ις τῆδὺ 6 οοποϊπάρα ὑπαὶ ἐπὶβ 88 τες ἐ8 μδᾶ 
[4116 ἰοροίμορ Ὑ{Π παρ΄. 8 ἱπ ῥυΐῃ. Κ3Ξ14Υ.,) 8] 

ποΐ ὈΘΟΟΠΘ οὗ 88 8 {π6 οα80 ὙΠῚΕ [παρ΄ 8 (8 

Ἰκ6 1. 8βρ. 7αοἶνά 1. Ρ]. 7αομοημ 8. Ρ]. 7αὅφ ὉΘδ8 

7α86 (8-Δογὶδὶ ἔγτοπι τί. 2αἀ- θα) σοῦ ἰαΐθσ [Ὁ 

τϑιῃ. 2). 

ἐξ ἴἕο 8ὲ. Τλϊῃ. υἱγϑίἑ ἴο [411] ἄονγῃ, ομδηρε 

ἰδίο, οομαϊἐοπ᾽ : [,8ὲ. ρατέ. θογ8μ-8, 5ν. ογίίά-ηι 

Ιπάρ. ᾿μχί ό-, τὶ. μογί-. ΤΙΑῃ. ὅθε ΟΟΒα]ρ. 7αϑι 

δεὲ 5Κν. ἀξ. Τά. ἀἶϑέ ΟΟΒαΪρ. ἀαδβ σῖγ᾽ 

πιά, ἀαέξίό, ἴτοτη ἐπῃ6 τγϑάυρ]16. τοοὺ ἐδ- ἱαῖνθ.. 
Ῥοΐῃρ οὐ ἴοοί᾽ ἢτβί οὗ 4]1] ἔγοπι "ρδϑίϊα- 8 (8 141 



398 Ἱπᾶρ. ἴθπιθδ, πιθάϊδθ ἀπά πιϑαάΐδο αϑρ. ἴῃ Βα]ι.-5ἴδυ. κ' 544, 

βίθρ᾽ ; ου ἐμ Εἰαδὲ {ἢ}. ἔογπὶ ρόβφοζέα-8 8600 ὃ δ81, 8. ΟΟΒιυϊξ. 

ἀγϑῦ “ποπουχ᾽, ἰο ἀὐέᾳ Ἱ οουππὲ, γϑόκοπ, ποπουτ᾽, 

ζβ Ὀθοᾶπιθ ἐξ. [ι(ῃ. αϑ89ὲ5 ΟΟΙΒυ]ρ. οϑὲ ᾿αχίθ᾽ : [,8ὲ. ααίτ8. 
11{|. ἀοϑεὶμὸ Ὑιρμξ απ ΟΟΒυ]ρ. ἀοϑέη 'ἀοχίοτ᾽ : 5Κν. ἀάζῥίπα- 
ΑΥ. ααδίπα--. ὅ66 ὃ 414. 

ὙΥΠῺᾺ ἐμ τοἀυοίϊΐοη οὗ 85 ἴ0 8 δῃὰ δ ἰο 10ῃ. 82 ΟΟΒυΐν. 

8) ΘΟΙΏΡΑΙΘ ἰπαὶ οὗ ρῥγὶπι). Βα] .-8]1αν. 88 --  Ἰπᾶρ. 858 ἰὸ ΠΊΕ}. 

ΟΟΒαϊρ. 8, 85. Πἰΐ}. ἰδδῖμ ἔν. ἢ165-8ῖμ, ἔαΐ. ἰο ἰοδὰ ἱῬΙΟΚΚ ἀρ, Ρθοκ 
α΄, ΟΟΒυϊρ. οὐδεέγιϑ.. ἔν, ἘΞέγ. 8.86, 8-δογῖϑί ἔο οὐδ έγοϑᾳ ὋἽ 888 

ΟΥ̓́. ὅο0 ἃ ὅ85, 8. 

Εν μον (Π6 1088 οὗ {μ86 ἀσπίδ! ἴῃ [{Π. ὥβδζηνα-5 Ὁοίανυβ, 

Ῥγυββ. σϑηϊα- ἢ 800... ΟὈΒυ]ρ. οβην 71 ταὶρὶνε 4180 Ὀ6 ρῥγίηι. Βαϊί.- 

ὅ]1αγν. : ορ. ὅκν. σδέαηιά- ΟΟἾν, οοπέηιαι, --- 

Γι παδηΐ8η. [Ι͂ἢ ἰογιηϑ ᾿ἰκθ Ῥαγίϊο. Ῥγϑθϑ. δοὶ. ὥραάαηια-β 

(ρὰ Ἱ οἰϊαῦ, τπουπϑ), οὐκάασηια-8. (νοἷκὴ Ἵ ἐγαῖ], ἀτὰρ) {μὲ 

Ργοπυποϊδίίοη ἢδὰ8 ΔΡΡαγθμ  ἢυοίυδίοα ἴογ οθηίατῖθβ Ὀθύνγοθη 

ρα, Κα δὰ δά, φά ἴῃ βοῖὴθ ραγίβ οὗ [{ππαηΐᾶΔ. ΑΠΑΙΟΡΟΙΘΙΥ͂ 

᾿πὐδαά αθα- 85 δὰ ηιόξάαηια-8, ἴο τοίδ ἵ τγον᾽, ΤΠΪΒ ΡΒΘποπιθθοα 

8. ΘΑ Ϊν δχραϊηθα ἴτοιι (ἢ6 ἴδοι ἰπδὲ ἐπ οοπβίϑαί βέγι υἱπρ ἰοῦ 

Αϑϑ Πα τοῦ 88 Ὀδθοὴ ραὶη ἃπὰ δρδὶῃ οουηίογδοίθα ὉΥ̓ [6 

[δο]ϊηρ οἵ το δι ϊομβῃρ Ὀδίνγθοη Κιπάνθα ἴογπιβ, 6. σ. ἐδ ρέϊ ἰὴ ροὶμ 

οἷο., οὐϊκιὶ οἱἶξοία οἵο., ηιόδὶ οἷο. Ορ. ἔθ Βαοίαδίίοη δοίπθθα 

Ριδὶμ διὰ ρὲηδῖμ 8 218 τϑιῃ. 

Βθ. 1. ΤῊΘ οἤδηρο Ὀοΐνποοῃ ἀμί (ἰηἴ.) ἀωσδίμ (ἔωϊ.) δηὰ ἀωζές 
ἀωλεὶμ (ρτγοβ. ἄμσιε Ἵ στον). Ὀοίποοη αδγδέὲ ἀὐγδείε δπὰ αὐνρμιὶ αὐγροὶμ 
(ρτοβ. ἀδγνδω Ἷ που οἷο. ἰὰ τ πυδηΐδη ποτὶ ἴπσ8 ἰ8 ἸΙΘΓΘΙΥ οὗ δὴ οτὶδο- 
ΚνιαΡ ἢ 08} πδίυγο, ΟἿΪΥ ἀΐ ἀ8 μὲ Ρδ 8 βΒροΐκθῃ ϑύϑῦυνῆογο. Ὅν. πο ρῃομο- 

ΕΟ ἱποχαοὶ Μοὰ. ΗΓ6. βρο]]}ηρ8 ἰκὸ βασίε, γαμδίο, ἥμυ. 

ΤΠ βἰρ]}}Πολτοη οὗ δομϑοηϑηΐδὶ στοῦρϑ ἰ8 ΤΆΓΘ, 88 “6521 18 

Ὀοβιἀθ ἀετοί διὲς 'τοη.. 

θαι. 2. [ὲ 8. ποὲ οογίδίη πποῖμον παρόν Ἱ ρμδβδ8 {πὸ ἰδὲ πίιδ', 
"αλνῳμὸ ἢ αυατγίοτθ᾽ οΪοασ Πότο, δἰποο ναλέρύν, πακίούνε, οχϊβιῖηρ διὰ 
ὉΣ βἰάο οἵ ἔπο86 δηὰ τοζαγάοὰ δὲὲ ἢδ οτὶ ζίηδ] ἔογηινβ. πιϊρηϊ δυο σοὶ ἐπ ὶγ ἱ 
ἴγοια ναζιὴ-ς δὰ οἱάου εἴθ “νοσίη-ὀ 8 ὈΟΥ̓͂ ΠΟ πιοῶπϑ ρῥγουθὰ ον οογίδιπ 
ἐβτουσὴ [Δὲ. νου (366 πο δυῖδον ἴῃ Βου. ἀ. βὅοῃϑα 668. ἀογ 1838. 1883 

Ρ. 192). 

δεν ἴτοπι 5: ὺ ἰὴ ἀϑείγὴ- 5 ῬΠΑΤΡ ὑοϑίάθ ἀϑγη-5 (ΠοπκΚοπί): 

ΟΟΒυὶϊχ. οεἰνγὰδ δ τρ᾽ ἴγτοπι ᾿οογ (δ 545), 5Κτ. ἀέξγὶ- ὃ 'σογποῦ, 



8544--δ45, πὰρ. ἔθηπθ8, πηθάϊαθ δηᾶὰ πηϑάΐϊδθ δ8ρ. ἱῃ Βαἷί.-Β5]αν. 899 

σαν. ἄκρο-ς Ῥοϊπίοα᾽. Τὸ ἰΒ ΠΟΎΘΥΟΡ ἀποβίϊοπδ Ὁ] τ μϑίποῦ ἐπ 1ἱ0ἢ. 
ποτὰ Π48 ποὶ δοαυϊγοα 18 ἐ ὑπγουρ {Π6 ἱπῆυθηοο οὗ {Π6 οοτ- 

ΤΟΘρΟΠαηρ ὅ1αν. ποτὰ. 

ὃ δ46. δ] αυοηϊο. ΟΥ ρῥτῖπι. ὅ1αν. ὄ, ὁ ἴτοπι ἢ τἜ πάρ. 

4, Ὀγίπι. ὅ1αν. ἐχ΄ (0.Βι]ρ. 84) ἴροιῃ ἀΐ τε Ἰπάρ΄ φί, ῥεῖ. ὅἴαν. 

χ (08) ἔγοτα ζβ τ Ξ. [πάρ 95 866 ὃ 462. 

1,088 οὗ ἰδῆυθβ δοίοστθ ἔο] ΟΡ Θοηϑοηδηΐίθ (ΟΡ. ὃ 281 

το. 8): 

Ρ Αἰβαρρθαγθά Ὀθίοσθ ἐ, ἢ, 8 ἴῃ (Π6 ρῥγῖπι. 81αν. ρουὶοάα. 

Ο.Βυ]ρ. ποέϊ7 'πθρθν,, οοιβίη᾽ ἔν. Ἐπορί) (8. 86) -- ὅσ. ἀνενψιό-ς, 

ορῇ. "πορί-ἴ1ο-8. ρο-ὀγέξὶ Ἴαἀ6, βοοορ᾽ ἔν. Ἐδογεὶ Τόογρεϊ, ἰο 1. 86. 
ΡΓ68. ρο-ἐγῖρᾳ. ΟΟΥΓΟΒΡΟΠΑΙΠΡῚΥ στε ἴΟ ΒΟΓΆΡΘ, βογαίοὶ ἔν, "σγορίϊ, 

ἰο 1, 85. σγεδαᾳ “ἰτἢ ὃ - πάρ. δὲ (δ δῦ2). ΤῈ ἴογπιβ ρο-ὀγ οί 

«ἀὐϊδίϊ -ὀγἴρϑίϊ πὰ σγοδίϊ σγεδδίϊ, τηοὶ πιτῃ ἴῃ Ἰαΐου τηοπμα θη 8, 

ΜΘΓΘ ΠΟῪ ἴΟΓΙΏΔΙΊΟΠ8, Ἡ ΠΙΟὮ 866 1 ἴο ἢδΥΘ 8.860 [ΓΟΠὶ 8 ἀἰ8} 16 --- 

αἶβο τηοὸί ἢ ΘΙΒΘΎΠΘΓΘ --- [ῸὉΓ ἱπῇπ 1 726 ἔΟσ 8. ΠῚ 8ῃογ βέθη- 

ΒΥ 114 0Ὁ]6; 6 8 Μ88 ἐγδῃηβίδυγθα ἔτομι ρίθβέϊ ποϑέξ οἷο. ϑδἱῤμδ 8166 ρ᾽ 
ἔτοπι ᾿δώρηϊί τταΞ τ. ὕπνο-ς. ργί-ἰπαᾳ βιϊοκ ἴο᾽ ἴγοῃ ἔ-ρηᾳ, 

ὁρ. ργί-ἤρδί! 'ἴο 8010 Κ ἴο᾿; ργι εϊέρηαᾳ, Ὑ ΙΟἢ οσοιγβ Ὀθϑίἄθ ργὐ-ἰἴηᾳ 

ἴῃ (Π6 ΠΠΟΓΑΡΎ ᾿ποπυτηθηΐβ, δὰ Ὀουγοοὰ 9 ΔΩΘῊῪ ἔτγοιῃ ἔογπ)- 

ϑϑοοίδίϊοι. συόϑα ὝΆΑΒΡ ἔν. ἡμορϑᾶ τ [1{. σαρϑὰ 'ραα-ῃ γ᾽, οβίηα 

᾿Δϑρθη-ἐγθθ᾽ : Ποίξ, α,86 ῬτυΒθ8. αὖϑ8θ8. Οὗ. αἶβο {116 8- δοσῖβέ σγ ϑὶ, 

ἰοὸ σγεδᾳ Ἵ δβογαρθ, βογδίοὶ).. 

ἐ ἀἸἰβαρρϑασγθα Ὀθίοσο ἰ,. Οὐ Βυ]ρ. ραν. ῥγοί. ροἰδί ἔν. Ἐρίοἰ-Ἰ, ἴο 

ρίἰείᾳ ἽἹ ὑπχὶδ. ὙΤῊΪ8 ἀἰβαρροάγαποθ Ὀδίογθ ἰ, {Κα ἐμαὶ οὗ αἱ Ὀδίοτϑ ὦ 

(δ 548), Β60π8 ἴο δ6 οἷά ΟΠΙΥ ἰπ [Π6 Βοι Π γΓ πα θαβίθυῃ ἀἰβ]θοῖβ: 

ἴθ (Π60 τγϑϑίθυῃ αἰδ]θοίβ ρυῖπὶ. ὅ5]αν. ἐΐ βθθῖβ ἴο πάνθ ργϑυδι θᾶ 

ἀονπ ἰο ἰδίου! 681 ἐἰπ|68, 6. ρ. Ὀρρον ϑοναθίδῃ ρίοίἐ --- ΟἽ Βα]ρ. 

Ρίοἰᾷά. ἘΣΧΘΤΉΡ]68 ἴον {Π6 αἰβαρρθάγαηοθ οὗ ἐ ὈΘΌσΘ 5, ΟσΟῸΓ ἴῃ 8]] 

ὑγάποῆθβ, 88 Ο.Βυ]ρ. ο-βυϊηᾳέὶ ᾿ο Ὀθοοπιθ Πρ] ν᾿ ἔν. ἐβοχ- αὶ (ορ. 

ϑυ δ! ἴο β1π6᾿), ϑουνίδη βυαημέὶ. Νρνθγίῃθ]θ88 1 ἀὸο ποὲ Κπον 

ὙΠΟίΠΟΥ {Π8 ἀτορρίῃρ᾽ οὗ ἐ ἰβ ἴο ὃὉ6 γοργάθα 88 ργὶπι. 51αυ. Ο. 
ἀμ 8 548. 

Ὦ ἀϊθαρροατθὰ ἷπ ὑπ ρῥτῖπι. ὅ͵ἴαν. ρογὶοά ἱπ ρμεῖ Ἅἄνοθ᾽ 

Ξ- 5ΞΚκγ, ραρκί-ὃ ὋΠ6 πυπιῦοῦ ἄγθ᾽ (ορ. ἀν. ραρίαρια- ὍΠΗ 
ρΡατὶ Ὀοϑῖάθ ραποὰ ἵβνο᾽, [μ΄. φμζηΐμβ Ὀθϑίἀθ φσμΐηφμθ). Τ ΗΒ 



400 πὰρ. ἔθπαθθ, πιθάΐαθ δῃά πιϑάΐαϑ δϑρ. ἰπ Βαἱ "δῖαν. ὶ 8495 -- 54. 

τοἀποίϊουη οὗ τέ ἴο 19ὲ ταυβὲέ Ὁθ ΟἹάΟΥΡ ἐπδη {π6 οἰδηρο οἱ 

κέ ἴο ἐχ. Κ ἀϊδβαρρϑαγθὰ 4180 ἴῃ {86 Ὀγίπι. 511ν. ρογιοα ἱπ -ἰϑί- 

([μᾶρ. -ᾳϑι-). 2. Ρ]. οὗ (π0 8-Δογϊδέ ἐβίθ, ἰὸ 1. 86. ἐδιδᾶ 

τ οτἷρ. Ἡΐξη-8-0-ι (8 402). [Ιπ |ἴκ τπδῆμοῦ ρίθϑέλ ἴο ἐπίβί᾽ 

ἔτοια Ἐρίοκϑίξ ἱ. 6. Ἐρίοκί εξ (ορΡ. 1μαἱ. ρίδοείδ, ΟΗΕ. πεϊμαη), 

ὙΠῸ) ράνθ ἐπ ἱπηρυϊδθὸ ἰο {π0 ΠΘῊῪ [ΟΣ ηΒ ῥγθθ. ρίδία 

Βοὰμ ρίοὐϊέ (πὶθὶ. ρ]αϊδ οἷο, ἔογπιβ, ἴῃ ὙΠῸ} ὁ οδπηοί ὧδ 

ΘΧΡΙαἰποᾶ 88 Παυϊηρ ἀυίβθη ΡΟ ΟΠ ἔτγοπι ζέ. 

1,088 οὗ ἔθῃθοβ Ὀθύνοθῃ 8 ἐοοπβοη. Ο.Βυ]ρ. δἰἔζομα εἴθζενα 

ἙῬΡΙθθη : αΥ. σπλήν σπλάγχνο-ν. ρίοϑηφίξ ἴο οἷαρ᾽ ἔν. Ἐρἰοϑξ-ηῇ, 

ἰο »ιεϑκαίἑ “ἴἴο οἷαρ᾽. 
Πουθϊορπιθαξ οὗ ἐ 88 ρᾶθ ἰπ 8.7 -Ξ- [πᾶρ. ἦγ ἰπ ῥτίπι. 

ΒΙανοπῖο ΟΟΒυ]ρ. οβέγπ ΒΒ δΡρ᾽ : ΟἿ. ἄχρο-ς οο.,) 8660 6πά οἵ ὃ δ44. 
» ϑέγι, αγτϊοραϊθα᾽ ἔν. οὐἷρ. Ἐρίδ-γο- 8 : ϑκυ. ρίδάηνλ Ἵ δάοτῃ, βμδρθ᾽, 
ατ. ποικίλο-ς 'νατϊοραίοα, ΤῺ6 βαπὴθ ἀουθιορπιθηί ΟὐσαγΒ 680 

δὲ ἃ Ἰαίου ρογὶοᾶ, 6. ρ. ΟΒυϊρ. 9ἐγγδοη-ζ Ὀοδιάθ 8. ἔθοη- 'πογπρί, 

σαά-Ητ᾿ : 1[.αἱ. ογαῦγ (8 808). Ον. 8ὅϊ||δν. 8: τι Ἱπᾶρ. 8ὃγ, 

8 68, 2. 
8 δ46. Ηϊἰδέογγ οὗ ἐμ6 πιράΐαθ, ρῥεῖπι. Βα] 9-51αν. ὁ, ἀ, 

6 διὰ ΖΚ. 

ὃ. Τλιι. ἀμδὲ-8 'άθορ, ΒοΙ]ον᾽, ΟΙΒυ]ρ. ἀϊδγἥ Ὑανΐμθ, υδ]]ο γ᾽: 

αοίϊι. αἶμρ8. 8.60 ἃ 846. 
ἄ. Ιλ. αἷ-ἐ ΟΟΙΒυΪρ. ἀα-ἰ ἴο ρῖνο : [,6ὲ. 4Ὁ8 ἀδί,8. 8.60 

8 818. 
4. Τλι. φὴνἧα “ογοβί᾽, Ο.Βυ]ρ. φογα ᾿τωουπέίαϊη᾽ : ΞΚτ. σίγέ-ὅ. 

δ8θ0 ὃ 468. 

ὃ. Τῶι. ξὰγηΐ-8 Ῥοα᾽, Ο.ΙΒυὶρ. σγῦμο 'δογπ᾽ : αοίῃ. ζαύνη. 

800 ὃ 418. 

8 641. ΤΠ6 ἐγαπδι οι οὗ αἰ ἀ(ἢ) ἴο ζα(ἢ) πὰ οἵ ἀπηὶ ἴθ νι 

ΒΘΟΠΒ ἰ0 Ὀοϊοπρ ἰο 0 ρογὶοὰ οὗ ἐμ Βα] ἐ16- 5] αν. ρῥτὶπι. 

ΘΟΙΒΙ 1. 

ΤῺῸ 2. 86. ἱπιροῦ. ΟΒυὶρ. οἱδάϊ ᾿860᾽, οὔξαϊ ᾿'κπον᾽, 7αξαἴ 
(οδί᾽ ἔτοιῃ Ἡμὲαῦ, Ἐμξοαι, "δσαδ; [6 ὅ ἰπβίοδα οὔ ζΣ. ἄγοβθ ἴγοτι 

ἃ οοπίδηϊπαίοη σὰ 86 ορίαἰϊνο ἴοτγτιηβ σῃϊοῖ παὰ -ἐδ- δηὰ 

ὝΟΙΘ 804 ἱπηρΡ ΓΔ ΘΙ (866 Οβιμοῦ Νονρῃ. {]π|. ΠΥ 8387 δηά 

[86 δοοίάθμοθ)η. ἥἤμδζαϊ τ Ἔ. ΟἾΔ}. οοίσα( 'ϑ6οθ. Τὴ ορῦ. νγδϑ 



ὃ 541 --- 548. πὰρ. ἔθημθ5, πιοάϊδθ δηὰ τηθάϊΐαϑθ 88ρ. ἰη Βαϊ ἐϊο- 51αν. 

Ἐμοϊζαϊ ἔν. Ἐμοία" -αὐὲ (πὶ αἰ δδτγοηί, ο] ον τοοὐ- νοοϑ] ἰ8πὶ Οἵ 

δά 5κνι. οἰα ἀπῇ. 

ΒΕ θαι. 1. ΟἾΔ ἐἢ. οεέζα() οσοπιῖηρ ἕο 6 ὁη ἃ ᾿ουοὶ τ ἔουτΒ |ἰκο 
φρα(1). ἰμ6 Ζ ογοθα 118 ἯΔΥ ἱπίο ἐπ γοπιδὶπἰηρ ἴοσιηβ οὗ ἐμ τϑγῦδ] 8β' 

αἷἰδο (βτβὶ οἵὗἨ 411} ἱπίο {9 ἱπρογ. 0].)}, ἢθησθ σόέζανε οδέχζαξζιιε ἰηδῖθι 
δρεϊανιὶ Ῥοεϊα Ζέμ, ἸΑΒΌΪΥ ἱπξο ποῦῃ ἔογπιδεϊομβ 8180, ἢθη69 6. Κ΄. α»-Ὁοὶ 
Ῥτουϊ άϑηδθ᾽ δϑϑίἀθ σδέάα-8 “ἴαοθ, οοππέθηδποθ᾽. 

Ιὲ 18 ἀουδεζα! πποίμον Ο.Βυ]ρ. ἀαξζαϊ ἱξῖνο᾽ ἱπιρϑγ. 8180 Ὀϑ] 8 
ϑῖπο6 ἰδ παϊρἢξ ΡΟΒΒΙΌΙΪΥ βίαπὰ ἴον ααϊ δα δοπρ στὰ Οὐ ἱἐ ἢ. αὐ! 
Γοργοδβοηὶ δὴ ογὶρ. "αἀδ-απί. Ορ. ἔπ δοοίἄθῃσϑ. 

ἄπι (ραν ἔσο πάρ. αἦηι) Ὀθοαπιθ τ. 1. ὄν Ο.1 

απ Ἵ οαι᾿ ἔν. "δάτ-ηιῖς Τάτ. δα πηι ἰδ ἃ ὩΘῪ [ογπιδίϊοη (ορ. τοη 

11. ἀὔηιὶ ΟΡ. ἀαη Ἵ ρῖνο ἔν. ᾿αδά-η. Τλϊῃ. αδη 

Ρίδοο, ρυΐ ἔν. ᾿αδά- "πὶ, ΟΠ... αἀοηιὶ ἔν. "αεαά-η, τὶ, ἀξ-. Ο.1 

σὄμνΐ  Κηον᾿ ἔν. ἡμοϊα-ηιὶ, τί, μοιά-. ΟΟΒυ ρα. ογὴμ ᾿αἀάθι 

Ἐπα-πιδη : δἸκγ, ἀάλαν. 

Ἀθη. 2. Τῆθ 1088 οἵ πο 14014] ἱπ ΟΒυὶς. 8δεάηεμ7ξ ᾿δορεϊπιι δ᾽ 
ῦο τουηροῦ ἔμδη {}}18 ἀγορρίης οὗ ὦ. [{ ἸΏΔΥ ΠΟΉΘΥΘΓΙ παῦθ Ὀθθη Οοΐ 

ΔΙτοδάγ ἰπ [80 Βα] 16-851αν. ῥτὶπι. ἰδηρυᾶρο, βίποο ὈΥ ὶ 469, 3 ἴπ6 ἰ 

ἴῃ [τἢ. δόκηια-8 (ἔτει οὗ 411] ἔγοπι ἤδϑερηια δ ΟΥἨΘ ίγομη ᾿δείρια- 8 ὃ 

διὰ Ῥγυββ. δόρέηια- 8 δ6ρηια-8 δϑοὰ ἴ0ὼ ὃὉ6 ἀιθ ἰο ἃ ΠΟῪ ἔογπιαἰῖοῃ 

[86 ΒΊΟΥ οὗὨ (πΠ6 οδγὰϊη8] πυπῦθΓ. 

Ἐθπι. 8. ΤῊ ἀρραγοηΐὶ ἀγορρίηρ οὗ ἃ Ὀοΐοτο ἴπ6 βυξῆχ οὗ 86 
πὰ 11. ἀνα ΟΟΒυϊρ. ἀαὐὸ Ἰαυὲ οἷο. Ὧ88 ΡΓΟΌΔΟΌΙΪΥ δί8θη ἔγοπι 8η, 
ὙΠῊ (ἢ6 1. 85. ἀπὰ 1. Ρ]|. Τῃο γορυϊαῦ ΓΌΥΤῚ ΠΥ ὃ τοί πθὰ ἴῃ 

δάνα ἀπὰ {π|8 τηὶρὶ μᾶνο αἰἀρὰ ἴῃ ἴπ6 ογοδίου οὗ δάμι δάφνη. 

8 δ48.(. Νὼὸ {πγίπον οἴδηρθθ, Ὑ Ποῖ πθοα ἴο Ὁ6 τηθηίὶ 

ἴογο, ἰοοῖκ ρἷδοθ ἰὴ 1.10 8 11. 

ΒΙαυοπῖο. Οη μτῖπι.. ὅ͵΄ἂν. οὐδ ασ ἴτ. 9 τὸ, ἱπάρ. 4 

δ 468. 

1,088 οἵ ἔπΠ6 τηρᾶΐϊδ ὁ αἱ Ὀρΐοτο ἕο! οὶ πρ σομϑοπϑῃηίβ. 

ΑἾδο 8 Κα ἰπΐο δοοοαηΐ ἤθγο {π6 πιορᾶάϊδο ψῃὶοῃ ἢδὰ δγίϑθη 

Ιηάρ. πιράϊαθ δβρίγδίβθ. 

ὃ ἀϊθαρροαγθὰ Ὀθίογθ 2 ἴῃ ρυὶπὶ. ϑ᾽'ανοηῖο. ΟὐΒυϊρ. 

'στουηᾷ, δοίύίοπι᾽ ἔν. ᾿αόηο, Ὀθ8146 11}. ἀὐφηα-8 (δ 346) 

αν τανυΐηθ. συ] γ᾽, τὶ. αἀμομῦ-, 8.00 8 825. ΟΟΒυ]ρ. 5ὅ- 

Ἱ (οἹά᾽ ἔν. ἔσἄδ-νᾳ, ἴο 8- συδαϊὲ ἴἴο ἴοϊα᾽, 1ἱῃ. αὐὴ-σιδα-8΄ 

ἴ014, ἀου]θ. σψπαᾳ Ὀσβίάο συόταζᾳ Ἵ βιπκ, 5ὸ ἴο γυϊῃ᾿; ὁ 

Ὀδθη τοβίοσγρα ἴῃ σγόνᾳ 'κ {π6 9» ἴῃ ργίἴρηᾳ (8 5845). 
Βτιυξτιδηη, ΕἸοπιεῆι 8. 26 



402 πάρ. ἐθῃαθ8, πιθάΐδο δηὰ τηϑάϊδο 88Ρ. ἱπ Βαϊ εἰο- 8 αν. 8 548 -- 551. 

ἃ ἀϊδαρροαγοὰ Ὀθέοτθ ἰ, ". ΟἿ Βαϊρ. ραγί. ραϊᾷ ἔν. "ρασϊί, 

ἰο ραάᾳ Ἱ [ΑἸ], τί. ρεά-. δέίίο 'απὶ ἔτ, "δ᾽.αἴο, γαΐϊο Ῥίουι, 

ἔν. ἤγακαΐϊο, ἔρίο Ῥοϊπί, ρῥυγίοι᾽ ἔν. "ἐζεἷο πὶ βυΐῆχ -αἴο- ἴτγοπι 
Τρ. -αἀ}1ο- (τ. -θλο-, 1.4]. «Π70-). 761α 'Βγ᾿ : Ῥτυβθ. ααὐἀὲ 11}. 

δοϊό ἔν. Ῥραϊὲ (ἃ 848). ΤῊΪ8 1ο88 οἵ ἀ Ὀθίογθ  ἰβ οἱ ΟΠΪΥ ἴῃ 

{806 Βουοῦ δηὰ θϑβϑίθσῃ ἀαἰἱδ]θοίθβ, 1 Ἧ8 τοδὶ ηθὰ ἴῃ {6 

θϑίθγῃ ἀἰαϊθοίθ, 88 Οζϑοῦ δέαϊο ϑοτβὺ. δέαἶο Ῥο]Βῃ δσψαΐο 'ανὶ, 

ῬοΪ 8} δαᾳαΐο 'δάρο᾽ 7οαἶα “τ. ἘΣΧΔΙΆρ]68 ἴον ἐμ ἴοββ οἵ ἃ ὃ6- 
ἤογθ 3 οὐσὰν ἴῃ 4}} Ὀγαμοῖθθ, δ Ο.Βυ]ρ. ζα-σαπᾳ ᾿οοπίθοίαυγα 
δϑβοαιον᾽ ἔν. ἔσαά-πα, ἴο σαά-α͵ᾳ ᾿σοπίοῖο᾽ Ο.106]. σεία ᾿ἴο σοί, 

ἰδ Ρροπ, ριιοβθ᾽, τί. αὐϑά- (8. 425): υἵρ-δάπᾳ Ἵ ἀσαϊκο, ἴο ὀδα ἐξ 
Ἣο νάΚο, 06 ἀν ναῖκο᾽, 5Κν. ὀναβ-, τί. διομαΐε, μτθιπᾳ Ἵ ὈδοΟπηΘ 

αἰ θγοά᾽, ἐο μ-ρα-α͵ᾳ Ἵ Ὀροοοτηθ πὶ πογοά᾽; (6 ἃ ἰπ μαάπᾳ Ἱ 

[4}} (Ὀοϑ46 ραάᾳ ρααα74) οἷο. δὰ θθθῃ γθϑίογθα ὈΥ̓͂ ἴογπι-8- 

βοοίδίοη. [1 ἰ8 ΠΟΎΘΥΘΥ αιιθβίο πα ὉΪ0 ἩΒΘίΠοΡ (6 ἀτορρίηρ οἵ 

α Ὀοίογο 5 ἰοοὶς ρ͵δοθ 80 ΘδΥΪΥῪ 88 {Π6 ργίπι. ὅ1αν. ροσϊοά. ὕ. ἐὩ 

8 δ45. 

8 δ4άθ. ΗΙ!ΒΙΟΤΥ οὗ [Π6 τηθαϊ80 δϑρ᾽γδίδθ. ΤΏΘΥ [6]] 

τοχοίμοῦ τ [Π6 τηθᾶϊδθ ἴῃ (μ6 ρογοά οὗἩ {π6 Βα]1.-831ν. ῥγῖπι. 

ΘΟΙΠΙΜΠΙἑΥ, 8ἃ8 88 {ΠΠ|6 0486 4180 ἴἰῃ ἰταπίδῃ (ὃ 481) δἀπὰ Κοϊῆο 

(8 δ24). Το ἰατγθ, σοῦ ἤν Ὀθθὴ ἰαἰὰ ἀονῃ ἴοῦ ἐπ [πάρ. 

τα αἴ86 (88 546---548)., ἐπογϑίοτο ᾿6]ἃ ροοά 8180 ἢθγθ. 

ὁμ. Τα. δι) ό[᾽-8. ΟΟΒυϊρ. δο)αϊὲ 8. Ἴο ὃ6 δἰταϊα᾽ : 8Κγ. 

δῇάψ-α-ἰξ. 866 ὃ 841. 

ἀλ. Τάιῃ. ἀξε ΟΟΙΒαΪρ. ἀδ-ξὶ ἴὯο ἰ4γ4 ρμυϊ : Β5Κν. ἀλάτπα. 866 
8 819. 

α᾿. Τάϊῃ. ὁηὄσα-8. ΟΙΒυΙρ. 9ὁπόσί πον": αἿ. νίφα, τί. 8π6ϊαν-. 
Βθο ὃ 464. 

δ. [Ιλἴὰ. ξιπὰ ΟἽ Βυ]ρ. σίηια 'πιϊηίον᾽ : αὐ. χειμών. 860 
δ 416. 

8 60. Ῥυίπι. Βα] 6-814ν. οἤδημο. αὶ Ὀθοδῖμθ ηρ: Οὐ 1{Π. 

ἀοη, ΟΟ.Βυὶρ. υψηῖο, 860 8 547. 

8 661. Οπ ργτῖπι. ὅ᾽αν. ἀδ 45 ἴγοπι οὶ ----Ξ Ἰπᾶρ. αὴ 866 8 468. 

ΟΙΒυϊρ. γαίο ἔν. "γα αἶο αὐτὰ βυδῆχ -αλϊο-, οἵα-δώμᾳ ἔν. τί. 

δρομαΐ- δπα δἰ ΠΣ ἔΌΓΙῚΒ 860, 8 548. 



ἢ δ52. ΤῊ οδοταδἱπαέϊοι τηϑάϊα 880. ἐ ἐ, 8. 408 
--..-.- -. 

Τὴὸ ΘΟ δ᾽ πδίϊοι τηθάἀϊᾶ ΔΒρΊ᾽Γαίδ -ἰ- ἕ, 8. 

8 δδῶ. [{ [88 ΔΙΥΓθδαΥ Ὀθθη τοιμδρκοα ἱπ ὃ 469, 6 ἐμαὶ 8 

ΒΌΓΘ ΘΠΒΊΟΥ [88 ποί γϑοί Ὀθθῃ ἤουπά ἰο (δ0 απθϑίϊοθ ΠΟῪ 

(6 οομ ἰδίου πιραΐα 880. - ἐ ΟΥ 8 Μὰθ Ῥγοπουποθα δὲ (Πθ 

ἔπη 7υ8ὲ Ὀοΐοτο ἰἢθ ἀϊββοϊαὐϊοπ οὗ {π6 [πᾶρ΄. ῥγῖπι. ΘΟΠΙ ΠΥ. 

ἴῃ ΑΥΥ̓Δἢ ὙΠ0 τηυδὲ ΠΟ] ὰ 88 {6 γϑρυΐδν ΟΟΒΕπιιδίϊ 0 η8 οὗ 

{86 πάρ. ῥτγὶπι. ἴογΠῚ8 δ οἢ ἴογπὶ8 88 ὅκγ. ἀγδαϊμβά- Αν. ἀογ“ρᾶα-. 

δκν, αἀὐρϑαίὶ Αν. αἀπμοδαϊαψᾶϊ, σ“ῃϊοῖ γἱ61ὰ ἔοῦ ἐῃθὸ ΑὖὐῚ ρυίπι. 

ΘΟ δα 88 ὑπ οοῃ πυδίοη οὗ δλιξ δὰ δε 88 ἰῃδΐ οὗ 

δλὲ8 οἷο. Τῇ ἰϑίουυ οὗ [686 ΑΥ. βγουρβ ἰβ ἰγϑαίθα ἰηῃ ὃ 482. 

ΑἸΙ τὲ Ευτορθδη ᾿ἰδηρυδροβ ἤᾶυθ ἴογ (Π6 οὐρα] Ομ ]- 

πϑίϊοπβ {Π6 βᾶ1η6 τϑργθβθηξαίίομβ 88 [ὉΓ ἱπάρ. ρὲ ρμ8, {  ἰ8, ζί 
ζ8, φὲ 4. ἘΧΑΠΙΡΙΘΘ: 

ατϑοῖκ ῥοπτό-ς ᾿ἱϑὶρμοᾶ, ϑυαρροά᾽, ἰο ῥοφέω, {ἢ}. δγοδίὼ Ἱ 

81:0. τί. βγοδῇ-. ἀτ-πυστο-ς 'ποΐ πρατὰ οἵ (πεύθομαι), ϑθΚκτ. δμααῃά-8: 

πεύσετα 6 Ψ1Π] βϑάγοῖῦ, ἱπαυΐγθ᾽ : ΞΚγ, ὀησίσψάξξ, τί. ὁδμπομα}.. 

ἀψ-εχτό-. ᾿ῬΘΑΓΘΌ]Θ᾽ (ἔχω) : 5Κν. 8ἀα}ιά-8 ἔν. Ῥβαξζαάλμα-δ; ἴαϊ, ἕξω : 

ϑκν. 1. 86. 80γ. τηϊά. ὡδβαξῥί, τί. 8οἢ-. εὔὐκτο, εὔξομαι (εὔχομαι 

Ἱ βυρρ!ϊοδίθ, ρταγ}): Αὺ. ὅ. 868. αοφ' (ἃ, 2. 86. αογξα, τῇ. ομᾳλ- 

(8 482). εἐνῖψε Ἵ ϑηοσορα᾽ (νέφει), τέ. 85614}.. 

[{4116. [μα(. παρίμηι πῶρϑι, ἴο ππδῦ ατ. νύμφη (ΕἸοΙκ Υ ΘΥρ]. 
Ὑοτίογυ. 158 648). αὖ-:ϑογρδβῖ, ἴο αὖ-ϑογδοῦ (587γ0}-), αν. ῥοφέω, 

Β066 Δῦογθ. φγεβϑι-8, (0 σγασίοῦ, αοίϊι. σγία!ς. 7ι|55818. Ῥοτί, 

7μ58ῖ, ἴο 7ομδοῦ, 866 ὃ 810. αἶ-υΐδι-8, ρου, α-οἶδὲ, ἴο α1-υἱάῦ, ὅϊκν. 

υἱαλνανιὶ  ρίογοθ ἐγουρ. υϑοίμηη Ὀθοίογ, δας (υοἠ) : ὅν. 

υόάφλιι ΑΥ. υαξαγί-ὅ, ϑκν. νάκξαϊ, τί, μοδὴ- (8 482). γογοῖϊ-8 

Ζογέξβ : Βκκυ. ἀγᾳδά-8 ᾿ἰδϑίθηθά, ἔδϑί᾽, τὲ. ἀμογ ὅἢ-. ἄποῖμ-8 ἄμα ει-8,) 

ἰο πρὸ απρογ, τί. αῇ»-. ἰθοίμ8 ᾿οοι οι", ἰο αΥν. λέχος, τί, ἰσᾳ.. 

πϊοίδ οὔ-πῖχξ, ἴο εὔ-πιυοῦ, τί, κησίαἦν». πὲς πτηχὶξ, ἴο πὲμσμΐέ, τῇ. 

8πελαῖν. 

ΟΙἀά [τἰ8}. ἑαοδέω (Ἠο-αοϊμ 9) 'δαραδίιθ᾽, τὶ. αἢ δῆ». 8ηθοδέα 
8ΠΟΝ᾽, τί. δπείᾳ,-. ζογ-ἰἰαϑαηι ᾿. Ὁ]. οὗ ἔμθ 5-[πὲ. 10 7ογ-εἰαραΐαι 

Ἱ ΒΕ, ΟΡ. αγ. στείξομεν, τί. 8ἰ6ϊᾳἢ.-. 

Θογδηϊο. ΜΗ. εὐ Ὧπο ἐμγοδαᾶα᾽ ΟΗΘ. εοὐΐομ [Ἔχ ϑγο᾽ 

Ο.106]. νυν τορίγ ποῖ, ἰο ΟΗΟ. ρόδα Ο.166]. νοζα 
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404 ΤῊο οοπιδὶπαϊίοῃ πιο ΐα 880. 1 ἵ, ὅ. β 552. 

ὙΘΑΥ͂Θ,, κυ. μδῆηά  “Ὀἰπά8, ἔλϑίθπβ᾽ ραγί. μδαΐά-, ατ. ὕφος ποὺ, 

τί. (οὖ... ΟΗΟ. τπ|886 ἔ, 'δρυίηρ, βουγοθ᾽ ρῥυίπι ἔοσαι Ἡιμ ἢ τ{ : 
ορΡ. ΟΗ6. ηνξδη ἴο πηυγυγ, ταμίου, αν. μῦθο-ς 'Βρθθοῖ" 
(Κῦροϊ Ῥαυ]-Βγαυπμθβ Βοϊίν. ΥἹἍ 180 ). ἀοί!. σήϊδέγ Αχ᾽, ἰο 

σία “ἰαχ᾽, τί. αὐοϊάμ-. οὐ. απα-διιϑη5 ᾿δοτηπιαπατηθηΐ ρῥτίπι. 
αογ. ᾿-δυξδηϊ-, ἰο απα-δίμάαη, τὶ. δῆεμαλ-. Οσοίμ. αἀαύλίαγ 

ΟΗΟ. ἐολέον 'δαυρμίοτ᾽ : Αν. ἀμ ἀᾶ ἀμγᾶα, Ἰηὰρ. ᾿αλμᾳλ ίοτ-. 
αοίϊι. νιαλέ8 ΟΗΟ6. γιαλὲ ᾿ταϊρεὶ, ρονον, ἰο Οοίῃ. τιαϑαρθ ἸΩΑΥ͂, 
06 Δ 19, ΟΙΒυὶρ. πιοσᾳ Ἱ οδῃ, πιαγ᾽. οι. ἰοέδέβ ΟΗΘ. δλέ 
Ἱρ δ, θαϑγ᾽, ρῥγῖπι. αϑγι. Ῥοοχία-Φ : ϑκν. ἰασίά- Οτ. ἐλαχυύ-ς, 

γί. ἰοοαἢ-. 

Βα] 6-Β]ανοῦΐο. Π10Π. οἰγορίλ ᾿ἴο ἀτγ᾽ ἔαΐ. εἰγορϑῖμ, ἴο 
ΡΓΘΒ. βχγοδίμ, ατ. κάρφω ἹτΑΚΟα ἀγὺ οὐ τ Πογοᾶ᾽ (ορ. 8 ὅ89, 8). 

ΟΙΒυϊγ. φνοίῖ, σγόϑῃ, ἔν. Ἐσγορίξ, "σεδρϑιί, ἰο σγοῦᾳ  βογαρο᾽, ΟΘοίῇ. 
φγαδα Ἱ ἀϊρ᾽ (8 845). [π{}. νόδέξ ΟΟΒυ]ρ. φοβέΐ ἴο Ἰοδα᾿, {1}. 
ἔαϊ, τὐδέμε ΟΟΒυ]ρ. δοῦ. νόϑ, ἴο ργϑβ. 1, οσαὰ ΟΟΒυϊρ. νεάᾳ, 

5Κν. νααΐιή- Ὅτϊάθ, γουπρ Νοϊηδη᾿ (86 ὙΠῸ ἰ8 (0 Ὀ6 6 Βοπιθ, 

8ῃὴ0 ὙΠῸ ἰ8 ἰϑὰ ποπιθ). {μὲ}. σὐδχίξ ΟΟΒυ]ρ. νοϑέϊ 'ἴο ἀτῖγο, τἱάθ᾽, 

118. δα . νόδσὶς ΟΟΒυ]ρ. δογ. υδϑιί, ἴο ργθϑ. 110}. σοδὰ ΟΟΒυϊν. 

φοζᾳ: ϑκν. σάμαηι, τί. μοδὴ-. Τάτ. ἀμκέδ Βυ]ρ. ἀαὔδίὶ 'ΔαυρὨίοτ᾽ : 
Αν. ἀμρἀα. Ταϊῃ. ἀδκίὲ ΟΟΒυΪρ. ζοδὲὲ Ὅο Ὀυγη᾽, Π1.ἢ. αι. ἀῤξϑὲμ 

ΟΙΒυΐϊς. δου. ἐδολ, ἴο ργϑϑ. ἀδσὰ, ἔσφᾳ, ϑ8.κν. πἰ-αᾶσμά-8 ᾿οαί᾽, 
τί, ἀδμεαἶ-; ἴον [86 ᾿ηϊ14] βουπὰ ἴῃ δ8]αν. ορ. 8 819 σϑιι. 

Β 9 πι. 1. 10 ποῖ ΚΠΟῪ ΘΗΥ͂ ΘΧΘΙΙΡ]68 ἔγοπι ΑΥ 6 ἢ 18 ἢ Ὑ ΒΟ. ὈΘΙΟΩΚ 
ἴο ἐμπὶβ οἷἶδβ8β. ΒΥ 8 467, 1 ἰΠ6 πογὰ ἀμϑὶγ ἀοθβ ποῖ δοῦθ υὑπὰθγ οὁ0ῆ- 
βἰἀογαίϊίοῃ. 

ΤῊΘ6 αιρθίϊοῃ ΠΟΥ ΓΘΟΠΊΔίη8, ἰΒ (μἷ8 τοργοβϑθηϊαίίΐοη οὐ [8 

ΟΥ̓ ΊΏ81] βουπα-οοπ δἰ μαίϊοπβ ἴθ (6 ΕΠΤΟΡΟαα ἰδηρυδροβ ἐδθ 

ΤΟ ΌΪΑΡ οοπἰϊπυδίϊοη οὗ π6 Ιπᾶρ΄. ἔὈγπιθ, ΟΥ ἤᾶθ ΠΘΥ ἔοΥ ΙΔ ΌΪΟΠ8 

ΑΥΪΒΘΩ οὗὨ {Π6 παίυγο οὗ Αν. ἀαρία- ἴον ᾿ααιοᾶα- τ ϑκν. ἀαδαβά- 

οἷο. (8 482 σϑῃ. 1)" 

ΒοΙη0 βΒομοίατθ ἤᾶῦθ δόμα (0 ἐδ6 οοποϊυβίομ ἰπαί ἐμ Ἰαίξος 

ἴθ ἴΠ0 0880 8 ἰθαϑί 88 γτοραγὰβ ἐπθ οοιηδἰηαίίοη τηϑάϊα 8βρ. -ἰ- ἐ, 

Ὀθοόθδθ ὑπ60 0 ἐπουριιύ ἐπαΐ (ΠΟΥ δα 4180 οππὰ πῃ ἐμ Επτορ. 

Ἰαηρυάροθ 8η αϑροοὶ αἰ ογϊηρ ἔγοπι [πᾶρ. ἐθπυΐθ -ἰ- ἐ, τ] Οἢ ἰδ 

ἴο Ὀ0 τοραγάθα 88 {86 ὑϑριϊῦ ἀθνυθίορτηθηί. Νανογέμθὶθδα αἱ] 



ἢ 558---558. ΤΗΟ πὰρ. ἐσπυθδ δϑρίγαίδο. 

ἔθ 6880858, ὙΔ ΟΝ πατθ Ὀθοη Ὀγουρὺ ἔοΓΑΥς 

ἀϊογοηΐ ἀσδϑοϊϑίου τοργάϊηρ ὑπ 6 πὶ. 
Βθ. 2. Βασγιβοϊοιδο (Κυδη Ζίδονν. ΧΧῪ 

θυγάτηρ οἱ ἔπ ᾳτουπά οὗ 8 ργοϑυρροκοὰ ρῥτῖπι. τ. ἀς 
δηὰ “᾿ἀλωσάλον-. Βυΐ (Π0 ἔοτπι ΠΙΔῪ 8180 Ὀδ]οηρ ἰο ἐ] 

(8 469, 8). Ὅτ. χύσθο-ς Θοὐη. ἀμζα 1,δι. ομδί8 ποοὰ 
(εΡ. Βαγιμοϊομιδο Ατ. ΕὍγβοῦ. 1176, ΚΊυρο ἴῃ Ρδυ}- 
δυὲ δἀπιϊξέ οὗἨ Ὀοίης ἰτδοϑὰ ὕδοκ ἰο Ῥζωμάλ.. 4αἈ-. 80. 
«υπἀοτϑίαπαϊη κ᾽ ἰο ἔξωᾳ: ἀκ-, πβθηοο Ῥξωμαάλ- (6ρ. 
538). Β.111 ποῦ πησοτίδίη ἰδ 86 πηδίθυῖαὶ Ὑ1Ὸ 

Ζιδοῖν. ΧΧΥ͂ΠΙ 166 ἢ. μα Ὀγουρῆς ἔογπασγὰ ἔγοπι. 

ομδίδδ. 

ὙΒογοίογο ὑπ ῬοΟββΙ ΠΥ 801}} γϑπλδῖπβ, { 

ῥοπτό-ς οἷο, Θχ ἰδέ [Π6 τϑραϊν οοπεϊηπδίϊομ 

[ΟΥΤΏΒ. 

Βοπ. 8. Οδβἐμοῦ᾽ Ζυν αθδοι. ἀ. Ῥονέ. υ. 82. 
γοϊοοα πιρᾶΐα ὃ, 88 Ὀοΐηρ ἔπ 6 ἔογπι ὙΒ1ΟΝ Μ͵δϑ ἴῃ ΘΧῚΒ 
οὔ {Π6 πάρ. ῥγίπι. Ἰαηρυδρο, ἔγοτῃ ὙΒ1ΟὮ 88 ΤΟΡῸ]; 

ὁη6 δηᾶ β,εν. δάλ, δηὰ οὐ εἶθ οἷος πδπὰ Οτσ. πτ 

ποξ ΥΘΥῪ ΡΓΟΌΘΌ]Ο ἔσγομι ἃ ὑμοῃϑέϊο ροϊηὲ οὗ Υἱϑθῦν. 

ΤΟ [πᾶρ΄. ἐθπαθ8 Δδρ᾽γαὺ 

8 668, [ὑ 18 1688 ἀουνεὉ}1 ἐπα {Π6 [ἴῃς 

ΡΟΒθο886α θηι168 ἀϑρὶ ταί ἔμδη, ἰο πμαὲ οχίθ 

τη046 οὗ αγιϊουϊαίΐοπ. ΟΥ̓́ Ἰαίθ ἐβθῦθ ἢδ8 ὈθΘἢ ἃ 

811] οὐ δἰπγοδὲ 8}} οὗ ἔθ ΑΥὐ. ἔθπιθβ 880. (ὃ 

Ἱππουι θά, δοοοταϊΐϊηρ ἰοὸ σπϊοῖ 6. ρ. ᾿βέμα- 

ποὶ ᾿ϑέᾶ-πηο- σουὰ πᾶν ἰο 6 ρυΐ ἀονῃ 88 {} 

δἰβάπα- αν. δύστηνο-ς Τζη. 5ἐόμα-8). Βα! 

ἰἰᾶὺθ πὸ τἱρΐ, σπῖΐὰ (μ6 ργθβϑῃΐ βϑίδίθ οἵ " 

Ραὶ ἀοσχῃ ἔδθ [Ιπᾶρ΄. ῥγίπι. ἔοσιὴβ σιν ἰθη. 

ὙΠΟΙΓΘ ΟὨΪΥ͂ Αὐᾶπ ΡοΪηίβ ἴο θην 8ρ.. ὑυΐ 

ἴο ἰοπαΐϊθΒ.Ό. ΕὉΣ (86 ααθβίίοθ που]ᾶ 6. 88} 

Θ. ζ. ἰῃὰ Οὐκ ἀοθθ ποί δὴ ἤεόθην, Ὀαπὶ ἐσ 

βίδη Ὀθβ1 46 βιο ἢ οᾶ868 88 ἦσθα οἶσθα Μὶ(Β 

Ὀ6]0), 8δῃ4 ΜῈΥ ἀο ποὲ ἔπαθο-ς Ἐπόνθο-ς, Ὁ 

οοΥτοθροπά ἰο 831. ραΐν- ράπίλμα- Ῥαίμ, να γ". 
ΤΠ οΡοίουο ῥγῖπιὶ. [πᾶρ. ὑθπυΐδ 880. 68, ὁ 

ἀἄονῃ ὙΠ ΔΠΥ ἄθτοθ οὗ ργοῦδὈ ΠΥ ἴῃ ϑυοῖ 



406 ΤῊΘ [πᾶρ. ἰθπῦθβ δϑρίταίΐδθ. 8 558. 

ἰδηριαροθ ουὐἰδίάθ (Π6 Ατὐγϑδὴ ρτοὰρ οχθὶ δὶς ἂμ δϑρίγαίθ Οἵ ἃ 

βουπὰ ΠΟ οδπ 6 ἰγβοθᾶ Ὀδοὶς (0 δὴ δβρὶγαΐθ. ϑθοῃ ἴοι 

ΓΘ ἰῃ6 [ο]]οσηρ: 

1. δυίῆχ οὐ ἐμὸ 2. 8ρ. ρου. [πᾶρ. ἔμίδα. πάρ. ἐμοί ίλα 

Ἑπονθδί ἔγ. τὶ. μοὶά-, 5Κν. οόδμα Αν. αᾶρ. υδίϑέᾶ Ο΄. οἶσθα. 
αν. ἦσθα ἔησθα 'ναϑί᾽ (οΥρΊ ΠΑ] ἃ ρδγῆ, ἔοσπι, 866 [Π6 δοοί ἀθ 06), 
Ξκν. ἄϑδήμα. 1ιαὶ. ἀϊχ-δ) ἀϊα-18-ἰξ8 (ἴον {06 γσόονγθὶ οὔ ἐπ ϑβϑυΐῆτ 

866 ἰῃ6 δοοϊάθποθ). οί. ἐἰαδέ (δα Ἵ ραίμον ἰοροϑίμον), ἰδὲ 

(οἰαλα Ἵ 8ιγ16.)}, δα ἢ (ἰἶξα Ἱ 8641}; αὐξου βϑυ ἢ [ΟΓΙῚΒ ἄγοθὸ 

φαϑβὲ (φίδα Ἱ 8ιγ᾽) λαίλάϊδέ (μάϊϊα Ἵ παιη6} οἷο., ἱπ ΜΒΙΟΝ -88 
88 {6 γορυΐὰνῦ οπάϊηρ (ορΡ. ζάμραβία ἴον "“κάμραϑδα οἴο., ὃ 521 

γθιη. 8), ἐπθῃ αἷ8οὸ δαγέ (δαίγα Ἱ ὈθαγἾ, ἴον ἔδαγῥ, οἷο. 1). 

2, 8Κκν. εἰλάϊαηι Ἵ ϑιαπιῦ]6, δἐΐοκ ἔδϑί, ρὸ στοηρ᾽ ΑΥ̓͂. 

ὁκαγαψαηί- Ἰοαρίηρ, ᾿οἰεϊηρς θαρ᾽ (ἴῃ [π6 ῬΓΟΡΘΥ πάτο εζάγαψαῥ- 

γαβα-), Αττι. δααΐθηι Ἵ ροὸ στοηρ, βίαι Ὁ]6, θτι, δἰη᾽, ΟὟ. σφάλλομαι 

Ἱ βίαι ϊο, ἴδϊ], ϑαθῖθν ἃ ἀϊβαϑέοτ᾽ (4180 1,δὲ. 8οδίμϑ γῖπιθ, ἱπιρίουϑ 

δοιίϊοη᾽ δηὰ ΟΗΟ6. οι αὰ 'ἱσαϊὐ Οοίη. οκιίαη ἴο οὐδ, 888}}}), 

γί. 8ηδοῖ-. 
8. εἰἡπάσ-πιὶ Ἷ ουὲ ΟΣ, ἰθατ ΑΥν. ορίέ. ρογῆ. δὲ ιδίναῤ, θτ. 

σχίζω Ἱ δΒρ}1 σχινϑαλμό-ς 'ὰ ρίοοο οὗ οοῖξ. ποοᾶ, 8ρ]ϊπίοτ᾽, [μδΐ. 

βοἰπα οαφασ, αοὐμ. ἐβκάϊάαη ἵο ἀϊνίἀθ, βαραγαίθ᾽ ΟΝ). βοίμέαη ἴο 

Βαγ᾽ τί. δζμαϊ!- εκλα!ά-. 
4, 85Κτν. ῥαιοζλά-5 ᾿Ἰαυβο]θ, 8861} ΟἿ. χόγχο-ς, [.αὲ. οοηφίν-8. 

ὅ. 8Κν. παζλά-8 Μοὰ. Ῥοτβ. νάχωη Οπβοί. πδχ ᾿'πα1}, ΑὙΓπθῃ. 

ταφὴ 'οἴαν, ἰΔ] π᾿ (τ θποθ με- ἔου π- Ῥ), ατ. ὄνυχ-ος ρ6ῃ. [0 ὃννὲ 

81}, ἰδίοπ᾽, [,8[. ὠησμῖ-δ, ΜΙᾺ τ. ἑησα Οὐ γμν. ἐσμὲπ ΜοαΟγηιν. 

ϑιρὶνι ᾿ΝΔΙ], ἐ4] οη΄, Ομ. καρφία Ὧο παῖ}, Τὐ{ῃ. πᾶσα-8. ΟΟΒυὶξ. 

πο ΔΙ], ἑδ]οι.. 
ὙΥΠοῦΣ γοργθϑοηίβίοη ἰῃ ΑὙΔῚ δΓο: 

6. Αστηθῃ. ἀνγον ρου Β ψ Βοοὶ᾿, ὅτ. τροχό-ς Ὑ66], ροξέογ Β 

ΜΠ66} τρέχω ἹΞ τὰ ἴαϊ. θρέξομαι, Οοὐῃ. ῥγαρ)α Ἱ τυη᾽ ΟΗ6. 

1) Ορ. 186 οπάϊηρ οὗ ἐβὸ 3. ἀυ. δοὶ. Θοίῃ. -ἰ -- 8κγ. -ἔλαϑ οὐ -ἐαξ. 

τ πιυδὲ δδδουῦπιθ ἐμαὶ ογϊ χίδὶ -ἰΣ διοοὰ του δυὶν ΟὨἹῪ ἴῃ ἔοττηβ πὸ ροτί. 
Φ| δι, Ἐἰμδίδ, Ῥαίσλις, ἘΑΙΣ ς (ἰταπείοττωοὰ ᾿πὲο ἐδεμίβ, ἱμδωῖς, εἰδλμίς, 1Ζ- 

[μ|4}) ἀπὰ ἰπ ἔδ9 ρτοβ. ὅδ-έας οὐ ὅω-ἶς (ΒΚτ. ελάς γε πὸ δ) δπὰ {μθὺ 

ΜΝ ἰγδηδίοστοαά ἰὼ ἴ80 ΟἿΟΥ τοῦθ. ὅθε ἴῃ δοοϊάθηοο. 



ὃ 558---554. ΤῊΘ ϑρίγδηίβ ὶ 

ἀγίσίϊ 'δοσυδηθ, (τυππθγ), τί. ἐδγε 

Ο.Ἶν. ἐγαὲσ 'ἴοοί᾽ 64]}. ρογ-γαφο-8 ἢ 
[οοΐ, ϑυγΣ δ σταμποι Ρὴ Ὀοϊοπηρ ΒΟΓΘ; 

1. Τιαί. λαδοῦ, οὐ. δλαϑδάϊ 

"χλαδῆξ-. 

Τηὸ [παρ΄ ὑθῆσθβ 880. [6] ἴο 

880. ἰῃ ατοοκ δηὰ [1{81}16 (860 88 

ἰθῆιθ8 ἰῇ Οὐδγιηϑηϊος (8θθ ὃδδ ὅ2 

βρίγδηΐβ, ΒΟ ἄγοθῸ δου ὁ ἴῃ ἴ᾿ 

ἰθπθ8 (ορ. 88 507. 528 ομά. 54]. 

Βαϊ] .-8]αν., Θἰβον θα ἔπ ἐθ 68 88] 

880. ἰῃ ἐπὶβ ὈγΆΠΟΝ 680, 788ὲ}} 

Ὀοϊοηρα ἰο ἐδ6 τί, ἐξγεορἢ-, ιἢ [0]]- 

ἰγθδαίθα αἱ θυ γ ἴῃ Κοὶξ. Ὀοῖο: 

(ἑη σαὶ. 

ΤῊΝ 5ὈΡΙΕ 

8 664. ϑρίταπίβ δγθ ργοάμορι 

ΠΒΙΓΟΥΘΟ δἱ ὁη6 ραγίέ ἴῃ δυοἢ ἃ 

ΘυγΓγρηΐ ΡΊἾΥΘΒ ΓἼ86 [0 8 ρ,Ταίηρ ΠΟΪ8 

Θα ρϑτί. 

ΤῈ [Ὁ] ηρ᾽ δρίγαπΐβ ἅγθ ἴο 

ἰδαησυᾶρο: 

1. Α νοϊδϑθβθ 8-ϑου πὰ, ΜΠῸΘ 

Ὀ6 ΘΧΘΟΙΥ ἀοῆηρα (ΟΡ. {π6 νϑγίου 
Ρ. 122 1... 

2. Το νοϊδϑθα ϑουμπὰ Ζ, οΟστθ 

Β θαι. 1. ΑΒ δ Βυροίμθϑιβ ὙΒΙΘΒ 

ΤΏΔΥ τοθηξΐοη ΒΟΥΘ ἰδπδὲ Βαγίο] οπιδθ (ΑἹ 
δδρίγαϊθὰ 8 υπὰ Ζ (δὴ ἀπά χἧἕ) αἱδὸ ἰοὸ 
6 ΡυΐΒ ἀονγῃ φδϑῆεὶ- 88 [80 τί. 107 ἢ 
ϑελοναι-, βᾷνι- ([0 Ἰαΐίοσ σὰ 1068. 0 
κξάνι- Ατν. δοὺ. ζᾷε θη. ζ'νι-ὅ Οτ. χθε 

ΡῬΥπι, ΑΥ. δηὰ ρου δ Ρρ8 Ἱπάχ. ὁζῇ {τ 

1) Αοοογάϊης ἴο {π18 15 που]ὰ 868]8ι 
Β]αν. -αἷο- ατ. -θλο.- [164]. -Πο- Ὀδοϊκ 
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8. ΤΊο ραϊαίαὶ βρίγαπί 7, βγοῦν ἰο ὍΘ αἰδίϊηρυϊθηθα ἔτοπι 

ΘΟμβοηδπηίαὶ τὶ (2). 

Τὸ ἰδοθθ ἰβ Ὀγο Δ ὈΪΥ (0 Ὀ6 δαάρά: 

4, ΤῊΘ 6014] βρίγαμπί ρ, βυγουγ ἰο ὃὉθ αἰδέϊηρυ θηθ6α ἔτοπι 

ΘΟΠΒοπϑηΐδὶ Μ (6). Ὁ 8παὰ τὸ ἴδνθ ἴδ᾽] ἰορβούμοῦ ἢ τηοϑί ἰδηρυ- 

68, 8ηἃ 88 γγ͵ὰ8 ΔΙΤΟΔΑΥ τηρηϊοπρά ἴῃ ὃ 111 1 ἰ8 οἔξοῃ ἀϊῆου!έ 

[ο ἀροοϊάθ ψῃϑίμοῦ {π6 ὁπ βουπᾶ ΟΥ̓ {86 οἴμοῦ 18 ἴο Ὁθ δδβεϊρηθά 

(ο {π6 Ιπᾶρ. ῥγί. ἔοσιη. Τῃὸ ϑβϑαγοϑί οὐ θυῖου [ὉΓ [πᾶρ΄. Ὁ ἰ8 

ψαπὲ οὗ δὴ οἷά ἱπηουι θὰ το κ ρταὰθ ἴογι, ἴῃ ψὨϊοῆ ὕ 8 

ἔυϑοά πῖτ ἐπ ποὶρῃθουγίπρ, γονοὶ ἴο ϑοπαπίδὶ 1ὲ, 6. δ. τί. δ68- 

᾿]οίπο᾽ (8 δδ8). 

ΒΕ ὁπι. 2. ΤΠ αυσδέϊοη οὗὨ ἐπο βορδζγαίίοη οὗ πᾶν. Ὁ δπὰ τ ἰβ 80 ἰῃ- 
γοϊνοὰ δηὰ 5{1}} 80 11{{160 ἱηνθβίϊχαιθα ἐμαὶ το πιυδὲ οοηΐθηξ ΟΌΓΒΟΘΙΥΘΟ Π6ΓΘ 

{ΠῚ Βαυϊηρ τοΐογγθα ἰὸ 1ξ σΘΏΘΥΔΙΪΥ. 

[ε α8 Ὀθθῃ οοπ͵θοίαγοα ἔπαὶ (ἢ6 βοιιπά, ἔγομι σι πίοῦ Κα. ἡ 

ατ. 1μαἰ. σ΄ ἴῃ οᾶ868 πὸ 5Κν. αλάηι τ. ἐγώ 1,αἴ. ὁσο Ἱ' μανο ἀγίβθῃ, 

γγὙᾺ8 8 Βρίγαπὺ ΜΒΊΟΝ ΟἸΟΒΟΙΥ τοϑϑι θα 2, Αἰξοπίίΐοη ᾿ι88 δἰ ΓΟΘΑΥ͂ 

θοθὴ ἀγα ἴο {π6 ὑποθυίαι ΠΕ Υ οἵ {π|8 ΠΥροίῃθβϑὶβ ἴῃ ὃ 469 τΓθπι. 

ΤιΑΒΠΥ {Π6 αιθβύϊοῃ ἸΠΔῪ 80}}} Ὀ6 γαϊβθὰ τίου ἃ 58] 11Δηὶ 

ΑΒ Ὠοΐ ΒρΡΟΚΘΩ αἴξογρ (ἢ ζιβουῃὰ ἰῃ σψογὰθ ἴῃ ὙΠΙΟἢ ἃ Οἵ. χτ 

Βίϑπ 8 Ορροβίΐο ἰο α ὅν. ἀξ, δβ ἴῃ ἑἐάζδαη- τέχτων ᾿σδΥρθη ἑοῦ 

ἤκξα- ἄρκτο-ς Ὅοαϊ, ἀπὰ ψΒοίμον ἰὲ αἰ δγϑὰ ἔγοπι {π6 πάρ. 8:-ϑουπὰ 

ΜΒΙΟΩ ἰθ (0 ὍΘ ΡΓΘΒΙΡΡΟΒΘά ἴογ οδβθθ {κὸ 5, ἀζξα-8 αν. ἀξων 

ἌΧΙο᾽ ΒΚ. ἀάκῥία-8 Οτ. δεξιό-ς ᾿ἀοχίοτ᾽, ἀπά γῶβ ρϑυύῃδρβ ἃ ῥ. 

ΕῸΡ ἰὁ 88 ποὺ Εἰ μουῖο ὈΘΘη ΡοββὶὉ]6 ἐὸ αἰβοοῦθῦ ἃ ἰὰῦν ὈΥ̓ ΜΙ ΒΙΟΙΝ 

{π0 αἰ ογθποθ χτ; ξ τοὶρῦ ΠᾶΥΘ ρίβθη ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴὰ ΟὙὝθθκ. 

πάρ. 8. 

Ρυίτω. πάρ. ΡΥ] οί. 

8 δδδ. "δορίηι 'ϑουϑῃ) : ΞΚυ, βϑαρίά άρία, Ατῃ. οὐἴη, τ. 

ἑπτά, Τ,αἱ. δορίοηι, Ο.Ἶν. 86οιέ 5-, Οοὐμ, δίδμη, Τὶ. δερίψηὶ ΟΟΒυ]ς. 

8οηιζ. ἤδ8οηο- Ὁ]4᾽ : ΞΚν. δβάμα-8, Ατη. δέη, Ον. ἔθη. ἕψνη, [,δἱ. 

ϑόηός, ΟἾν. 865, οἴῃ. βυροι!]. βδἰη βία, Πὶ(ἢ. 8ὅπμα-8. ἘΒοβοχῖτθ 

Ργομοῦῃ ἴδμώ0- ἴ846- : ΒΚΥ. 80ά-8 νη αΥ. ὅ-ς ὉΥη ἕξ 86΄, Θοίῇ. 

ϑυδβ (ᾳ6ῃ. 8υ2818) ΟΟΒυ]ρ. 80071 ον. Εἰ. ὁηποΐαν- ἴο βηον: 

ἂν, ϑπαρδαϊὶ αΥ, νείφει 'δῃονθ ἀγώ-ννιφο-ς Ἰπποῦ ϑηονθα ὑροπ᾿, 
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[,Αἱ. πίηισιέ, ΟΟἿτ. δϑπθολδία αοίῃ. δνάϊοβ 1. δηὄσα-8. ΟΟΒυ]ρ. 

ϑηδρῥ δον. Εἰ. 8γεμφ- θοπ᾽ : ΒΚν. βγάρ-α-ἰὰδ ατ. ῥέει 'θον᾽, 
ΟἿΣ. ὁγιἱἦ ΟΗΘ. ϑ8έγοιρη ᾿δίγθδηιν., [11ἢ. ϑγαρὰ ὰ βοπίηρ, Ὀϊοοάϊηρ᾽ 
ΟΒυϊρ. ο-βἐγουῖϊί ᾿Ιδϊιαπά. ΒΕ. 9ἐἅ- 8|9- ᾿δίδπα᾽ : ὅΚγ, δλέ-ἐ-ὃ αν. 

στά-σι-ς (ἃ βιδπαϊηρ᾽, [,Δἴ. δίαξίδ, Ο.Ἶτ. -ἰαιε ᾽δαπι᾿ το "βία -τῦ, 

οί. δέαΡ8 ᾿δἰοδά᾽, 11}. 8ἰόμα-85 ΟΟΒυΪρ. βέαπὰ ᾿ϑίδπά᾽ (Ὠομῃ). 

Βι. τ68- Ὁ]οΙ Θ᾽ : ὅν. σνά8-ἐξ Ῥαϊβ οπ᾽ (ροτῖ. σα-δα8-6), σά8- ἀπα-)ῇ 

νάϑ8-γατ-ηι ᾿οἴοαῖκ, ἀγθβϑ᾽ ράβ-:παη- οουνοῦ, ΑὙπι. Ζ- 968- (ρθη. 2- σοβί) 

ἄτοϑδ 2-σθ-ημ-ηι  ἀγθϑθ ΠὰΎ861{ (2- ῥΡῥγϑῆχ), ατ. Ηομλ. 80Γ. 
ἔστσαντο ἔσαντο ΠΟΥ͂ ρυὲ οπ᾽ ἐσ-θής ᾿οἰο ἰπρ᾽ εἶμα 1,68Ὁ0. ξέμμα 

ἀγο88, [.Δἱ. σεβ8-ἰἾ-8, αοἰῃ. σα-θα8-)αη ἴο ἄγοβδ' ΜΗῸ.. ερεϑέον' 
᾿θϑαρ ϊβ)8)] τοῦθ. ΒΒ. αδογ8- ᾿'ἀαγθ : 5Κγ, αλάγῥειαπι! ἽἹ ἀδτοὶ, 

ατ. θάρσ-ος 'Ῥοϊάποεθ Θερσ-ἕτης Ῥτορ. παπιθ (Ῥο] ἃ οπθ᾿), Θοίῃ. 

φα-(αγ8 ἽἹ ἀατο,, Π1ἢ. αἀγῆ8- τὸ ἀατο (8 286 γοπι.). ἔἘαζε()- 

ἁχὶβ : 5Κγ. ἀζξα-8, αν. ἄξων, 1,6. αασὶ-8, ΟΗΟ. αὖἦδβα, Τάϊῃ. αϑεὺ-8 

ΟΒυὶρ. οϑὲ. 

8 ἃ ἴτοαιοηΐ βυβχα! ο]θιηθηί. -δῖ0- ἰαΐξαγθ δηὰ -8- δουὶβί 

βῆχα : 5Κτ. ἀῤα-Ἔγά-η ἀ-αΠᾶ-8-αηὶ ἴτοτῃ τί. ἀπᾶᾷ- Ῥαΐ, γμ]δοθ᾽, 
ἀξίς-ξνά-πιὶ ἀ-αἰκ-ξ-αἰα (3). Ρ]. τιϊ 4.) ἔγοπι τί. ἀδὶζ- δον, ἀ-βαλί-ὃ- 

σία ἴτοπι τέ. 866}.- δϑυθάπο᾽; αν. ἔδειξ-α, δετα (ὁπ {μ6 ἔμπποίϊοη 

οὗ (Π6 Ἰαΐίθγ ορ. {πΠ6 δοοίάθῃοθ); [,δἱ, ἀϊ2-ῖ, γαα-:-8, υτάον-"-8. 

ΟΟἾγ. δογῦ. οοη)]. (ΞΞ ἔμυϊ.) 2. 80. 20γ-ἰδῖ8, 2. γὶ. ζον-ἰδεα ἴτοτη 

πιἐξθ818, ᾿-ξ881{6}, ρτῖπι. ἢ. "δέοι ᾽ν Ἐ8-6-8, -ἰο, ἴο ργτθβ. ζογ-ασαΐηι 

Ἱ Βοῖρ᾽ (ορ. Θ΄. στείξω): ἢ. δας. ἀξεϑίις ἔγοιῃ τὲ. ἀλιᾶ-, οὐ ῥεϑὲω 

ἔγοτῃ τί, μοίφ-- ταὶ], ἀγαρ᾽, ΟὌΒυ]ρ. ρατγί. ἕαϊ, ὀνδαᾳδέθ-76 ᾿τὸ μέλλον 

(ἴο Π|8. δι2- 8έ:. Ἵ 814}} Ὀ6᾽), δον. ἀδεολί, 2. Ρ]. ἀδ-8-16, ἤτοι τί. 

αἶμξ-. ῬοΙβοθαὶ ϑπάϊηρ οὗ (μ6 2. 865. -8 88 ἰῃ ἔῤδλόγοϊ.β ᾿'ἴδγαβ᾽ 

"8168. "8: 6:8 ϑΒ : ΞΚτγ, ὀλάγξι ϑγά-8, Οατ. φέροι-ς εἴη-ς, Ἰμαὶ. 

ἔογξιβ 8ἰ8-8 81-8, Οοἰ. δαέγάϊ-8 ΟΗΘ. 1-8, ΟΟΙΒυὶρ. δογὶ (ἔτοπὶ 

"δογᾷ-8). Νουῃ-βίθιῃ δι χ -68- (48 ἔδόη-68- πθαΐ. ᾿'σ6Π08᾽): 56ῃ. 

ΒΡ. 5Κι. 7ἀμιαδ8᾽α8, τ, γένεετος γένεους, [,αἱ. σθη-ογ-ῖ8., ΟἿτ, 

ἐΐγφε ᾿οὗ (ῃ6 Πουδβθ᾽ -- τ. στέγετος τέγεος, οί. γίφιίζΖ-α- 
ἢθαΐ, ᾿ἀαΥΚηθδθ (οΡ. ὅ5Κν. γά7-α8.)}, Τῖιἢ. ποιὰ. αθὖ-68-}-8 ᾿οἱουιά᾽, 

ΟΙΒυὶρ. ρθη. μδ-68-6 οἵ {π6 βἰκγ᾽ -: βκσ, μάδημα8-α8. ϑίῖρῃ οὗ 
[88 ποπιϊηδίϊνθ -8 (88 ἰὰ Ῥέζμο-8 'δηιι8᾽ : ΞΚτ, ἀένα-8 Οτ. ἵππο-ς 
1,Δἵ. ἐφμο-8, 64}}]. ἑαγῦο-8 “θ.}}᾿, αοὔμ. υμζγ.8 Τάςτῃ. οὐὔξα-8 'πο ιν, 
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ΑὙΥδη. 

8 δδ6. πάρ. 8 ΘΧρουϊθποθά βϑυϑγαὶ οἤδηρθθ ἴῃ (ἢ 6 ροτοά 

οὗ ῃ9 ΑΥὐγϑδὴ ρυὶ πὶ υϊν 6 ΘΟ ΠΙΠΙἰγ. 

1, 8 ραββθα ἰηΐο ὅ δπᾶ 88 ἰηίο ἐξ δέον ὦ ἔ- δῃᾷ τὶ ἃ, αὶ διὰ 

44 (88. ϑθοοῃά οοιηροποαΐ οὗ ἀἰρῃίμοηρβ), γΣ ἢ 75, 4, ἅ. ΒΥ {δΐδ 
ΠΙ68η8 [πάρ΄. 8ὲ απὰ ζέ, 8η δῃὰ ἦφ ἀπά ργοῦθὈ] Υ 4180 88 δπά ἧς 
ἴ6}} ἐορϑίῃοῦ δὲ ἐμαὶ ρογὶοά, 806 88 896. 399. 401. 

ΤῊ 8 ὅ γοπιαϊπθα ἰη ἰταπίϑη, Ὀὰΐ ἴῃ ϑθηβκει 10 νγὰ8 ἔτι οΓ 

οπαπροὰ ἰο ΘΟΓΘΌΓΑΙ ὅ, ἀπά ἐξ (-- [πᾶρ. 85 δπὰ ζ8) Ὀθοδπμθ δ 

(88 88 ὈΘΟΆΠΊΘ ἔδ, 800 ὃ 581. 1). 

ΑΠΟΡ 1- δπα μέ γον6 9. 8. 8ρ. ῥΓθ8. δοί, ὅν. ἐξ-δίῤ-α- ΑΥ. 

λὲ-δί-α-ἰς ΟΟΡοΓΒ. 8. 88ᾳ. πηρογῖ. πιά. α-ἐδέντα-ἰᾶ, ἴτοπι τί. δἰᾶ- 

ἰαπά᾽ ; αν. ἴ-στητμι, 1,81, 8ἰ-δίδσ. ὅϑ|κτ. πἰοετά-α-ἰ ὯΘ 818. ἀἄονη,, 

οδυβαί. πὲ-αἀαψαπι Αν. πἰ-αἀανξηιὶ; ΟΟΡοτβ. πίψ-αὐδάαψαηι πὶιὰ 

ὅ οαγτὶθα οὐον ἱπίο {Π6 δυριηθηΐοα ἔογπι (ἰκΚο δὅΚν. πνταξάαηε Ὁθ- 

β49 γοϑυ αν ἡψ-αϑτάαηι, ραγψ-αξαμαΐα ὈθδΙά6 τορυϊαν Ῥαγψ-αϑαδαΐα 

᾿ππρονῖ, ἰο ραγ-ξαπαίξ, 6 οπᾶυγοθ᾽, βασψα-ξἐδιάγ- αἴϊοτ ϑβαρψῳξ- 
ἐξπαγ- ᾿ϑίαπάϊηρ οὐ {μ6 οἷ). Νοηι. ὅν. ράϊῥ-ὃ Αν. ραϊξξ 

“πιδδίογ᾽ : αὐ. πόσι-ς. [μ00. ρ]. ἀξοῦδ-δε ΑΥ. ἀϑραρ-δμ -ὅρ-α ΟὈῬοΙδ. 
αϑραϊ-διιυ-ἃ (άξοα- αϑρα- Ὃοτ86)), ον. ὅ5Κν. δόμας-δι' αν. λαρπά-δι 

«δῦσ΄-α ΟΟΡοτβ. μαϊπᾶς-μυ-α (βὅπα- παρπᾶ- δμαὶμᾶ- ᾿ατταγ}) : ΟΟΒυ ᾿ς. 

οἰδοδ-ομ (οἱδμιά 'πο]) Ὀοβίάθ γαζα-ο (γακα “Ἰαπα᾽). ατγί. 

5 κν. μδῥά- Αν. μδέα- --Ξ- Τιαἰ. μϑέμ-8, Ιπᾶρ. ᾿μ8:ΐ0-8, τί, δ68- ατγα.. 

5κν. ἐμξῥεζα- (ἔγοπι ᾿βωδ-ζα-, 8. δδ1, 4) ἂν. ἐμδ-ζα- ΟΟΡΡο[. 
μδεκα- ᾿αγγ᾽, ῥτῖμα. ἔ. ἴ8μ8-ᾳο-, τί. 8αμ8-. ϑ5Κτγ. 76δ-α- Αν. Ζαοξ-α- 

Ἰανουν, 5Κγ, 7δῥῥάν- Ἰονϊπρ᾽ ΟΟΡουβ. ἀαιιδέαγ- “τιοπᾶ᾽ : αγ. γευσ- 
τέο-ν 'ταϑϑί ἰο ὃθ ἰαϑέρα᾽, 1,4[. σιβ-ΐι- 8, αὐ. ζέμϑ-α ἿἹ ἰθϑὲ, ομοοθθ᾽. 

ΒΚν. 2. 8εζ. αἀοδμξὶ μοι Βαίοϑί᾽ ἴτοπη Ἐωσξᾷ-δὲὶ, 1. 8ρ. αυξξ-ηι!. 

Βκν. ἔαὶ. ἐσιέψάπνιέ 81.411 ΑΥΥ ὑρ᾿ ἔν. "ἐσὸ-ψάπιδ, ὑτοϑ. δύῥ- 
ψαηιὶ (8 δδ17, 4), ορ. ὅτ. ἔυαΐξ. αὔσω ἔν. Ἐαύσεσω, τί. 86:8- Ἶ). 

1) βοπιθ δϑβυπηθ ἐπαὶ Κβκρ, ὅ 4180 το Ό]ΥΪΥ δίαπᾶὰβ [ῸΓ 8 αἴξογ ἢ, Μ, 
9. Κ. »ἐδ- ἀν ἼΒΘΥ ρουπά᾽ : δὲ. ρἔηδδ:; ἔμβθὴ ἐδ9 ἔοτπιβ ρέμάξεηι οἷο. ἴογ 
τρίπαδεημὶ οἵο. ποῦ]ὰ ματο Ὀθθη ἔοτιιθὰ αἴδοῦ ἐπ 0 ΘΗΔΙΟΔῪ οὗ »ὲῥ- (ορ. Ατ. 
εἱκπαϊ-ηιὲ Ἵ δηπουηοο᾽ 8. 5. οἱηαϑ-ἐϊ, ἴτομι οαςᾷ-). ΙΙοοηδίἀοσ ποὲ ΟἹ 
»ἱπαξ-ηνὶ Ὀὰὲ 4180 ρίβ- ἀηἶὲ 88 ἃ ποῦν [οτταδεϊοη (δϊον ρίρέξα, ρέξῥά- οἴο.). Εοτ 
ἴῃ [86 ρογϊοά οὗ [πΠ6ὸ ΑΥ. ρτῖπι. οοχητἰεΥ, ΤΠ 6 8 Ὀθοδῖθ ὅ, ἔμπ6 ργϑοθάϊης 
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ΑἴἶδοΡ γβουμάβ. 8ν. ἀλγό- πότ ἀλάγῥξο- πη Ἵ ἀατο, ΑΥ. 

ἀργδ-παο- τ Ἱ ἀατο ἀαγνό-- ὁ νϑμοιηθηί, ΟΟΡογβ. α-ἀανό-παυ- ἢ 

3 ἀατοᾶ᾽ (-ξ ἰδίκθη ουϑγ ἔγοιι {Π6 8-δογὶϑι). ὅ5Κυ. ἐξγξ- ά- πὶ ̓μποδά᾿ : 

θτ, κόρση ᾿Ιοδὰ, ἐοπιρίο᾽, [πᾶ6. ζγ5- (ξ 806). 
Ἰπάὰρ. 48 -ΞΞ ργῖπι. ἀγ. ζῇ : 5Κι. ἀζὸῪ ἂν. χό. Ἑαΐίαγο 8 κν, 

νακέψάηη! Αν΄. αᾶρ. ρααόψα “1 8}}4}} βρθακ᾽, ποπι. 85κν. οάξ ἴτγοτη 

᾿νακὰ (8. 6417, 17) Αν. οᾶχξ - 1,αῖ. οὔχ, τί. μοη-. 

Βοπι. 1. ΤῈ ΑΥ. οομθἱπδίίοη χό Ὀθοδπιθ τοϊοθὰ ἴῃ [Π6 ἀδί. 80]. ρ]. 
νἄγζιοῦψδ πΠΪΟ τ ἰογπιθὰ ΘΗΘῊ ἴγοιῃ (6 ποπὶ. δῷ. Οὐ. αιρζ-αἀία- 

8 568, 2. 

Ἱπάρ. ζδ : 5κι. κὸ Αν. ΟΟοιβ. ὅ. 2. 86. 5Κν. οἀκξὲέ Αν. σαξὶ 

Ἰδοὺ αὐτὸ ψ Πρ’, ἰο 1. 85. σάξ-ηιὶ ναβ8- “πε, τί. μοῖ-. Ορ. 8ὶ 401. 

ἢ, 85 (πᾶς. 84) Ὀδοαπι ὅσ ΟΥ ἧς: 5Κν. ἐς Αν. 86 ΟἹ Ροιβ. 
δρ, ϑκν. ζάξ-οἱά Αν. καϑ8-οὶ ΟΟΡογβ. καδ-οἷν ΔΏΥ οπϑ᾽. ΑΥ. 86 : 
βκγ. ἐς ---Ξ αν. πο: ϑΚυ. ἢς (ραηοα : ράῆεα), β66 ὃ 200. 

8. ΕἾΠΑ] 5 ἴῃ ῥγίη). ΑΓ. -αϑ δπά -ἄβ υὑπάθγθηξ ἃ δ ῃρΘ 
ὙΠῸ. ράγθ ἴο {π686 οπάϊηρβ (86 [ὉΓΠὶ -ὅ ἀπά -ὦ ἴῃ ὅΚι., ὅ ἀπά 

«α (ἄρ. -ἃ) ἰπ Αν., 6. δ. οπι. 8βρ. 5Κν. ἀδρῦ Αν. αϑρῦ --Ξ- ῥεῖπι. 
Αγ. ᾿αξμα-8, ποῃῃ. ρ]. 5Κν. ἀδνᾶ ΑΥ. α8ρα (αδρᾶ) -Ξ ρτῖπι. Αγ. 

᾿αὐμᾶ8. Τΐδ ὁμδπρο οδηποὶ δΥθ ἰδίζθη 0466 ὈΘίουθ Ὑοΐοθὶ θδ8 

ἀδηία}]9 δηὰ ρα]αίβὶβ, 8ἃ8 18 ϑίιονῃ ὈΥ̓ {Ππ6 ΘΟΠΙὈΙδίϊομβ ὅϑΚΥ. 
αὖναβ ἰαἀ, αὐοραξ οα οἷο. δῃ Αν. αϑρὰ8 οὰ οἵα, 8180 ποὶ ἰη 

Ρᾶυ88, 88 ΟἸΘΑΓΙΥ [Ὁ] 78 ἔγοπι (Π6 ΚΘ'Κτ. ἀθὰ8] ἴογιηβ ὠῤξναΐ, ἀξυᾶῇᾷβ 

(Αν. αϑρᾶ, [Ὡ6 ΤΟΙ͂Ο ΤΆΓΘ ΒΘΟΟΠΑΔΓΥ͂ ἴοτιῃ οὗ αϑρα, Βθϑίηβ ἴο ὃὉθ 

τοῦδέ οἰ οΒΘΙΥ τοϊαἰθὰ ἰο ἀξνᾶξ). [{ τηᾶὺ ΠΟυΘΥΘΡ ὈΘΙοπρ ἰο Κκῦ. -ὦ 
ἔτοιῃ ἱπάρ. -8 ἴῃ 88 ΤῃΠῸ} 88 -αἢ -«αἢ τιὶρῦ Ὀοίῃ ὍὉ6 τοραγάρὰ 
88 (6 ὈΥΘυΪουΒ ϑίαρθ οὗ ὅ5Κνι. -ὅ, -ὦ Αν. -ῦ, -α. Τὰ ἴδ ποί 

ἸΡγΟ Δ Ὁ]6 ἐπαΐ (86 -αἷ, -αἢ, ὙΠΙΟΝ ΔΓΟΒΘ 'π ραῦδα ἱπ ῥγίτη. ΑΥ. 

ἴογοοα πο ῖν ὙΑΥ δἱ ἐμαί ρογοά ἰπίο ἐμ ρ]866 οὗ -ας, -ἄξ ὈοΐοΥΘ 

γοϊοοα οχρίοδιγοβ ἃπαὰ βϑρίγδηίβ δπὰ οὗ -48, -ἄ8β8 Ὀθίοτθ ὙΟΥΘΪΒ : 

δηά ΜΉ18ὲ ΓΠΘΥῪ ὙΘΥΘ ΠΟῪ τοί θα ἴῃ ραυ8α ἄἀονγῃ ἰο (Π6 ἰἶπη6 οἵ 

Δ8818 οαηποὶ δὲ ἰμπαὶ ἐϊπ|ὸ πάνθ Ὀθθὴ 80 δοβογοα ἴῃ ἰδ86 τόονοὶϑ, ἐπδὲ 

ΟὨΪΥ ἃ Π488] ΟὟ] Μψὰ8 Βροΐίθῃ, δηὰ ἰπὸ ἰαΐίοῦ πουἹ]ὰ ἴῃ 8}} ἀρρϑᾶσγδθῃοθ 

δο ἰπΠ6 πΘΟΘΒΒΔΤΎΥ͂ ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΙ ΠΟ ἴογ ὑπὸ ἰηῆυθηοο οὗ (Π6 ἱ ΟΥ “ὶἴἪὁ. οὐ [δ 
8-δουπὰ. Ορ, ὶ 199 τη). 1. ᾿ίβϑαμιϊ “ἜΒΠΟΥ͂ ἱπ͵αυγο᾽, πέβαίξ ΒΟΥ [κἴ88᾽, ρθη. 
Ρωδ-άϑ οἵ [Π6 πιδῃ᾿ 5880 Γ (Π6 τοβα]αῦ ἀθυθὶορπιθηί. 

---. 

παι - τὸς τα εσηεσ ας αν εσ σέύννον το τ Ὸ ὩΡΡ ΡΟ Ἢ 



412 [πᾶὰρ. 8 π᾿ Αὐγϑῃ. 8 556--δ51. 

ἐμ6 Ξν. ϑοραγαίθ ἀθυθίορπιθηΐ, ἤθγΘ (ΠΟΥ βού θα αἷϑο Ὀθίογθ 

ἀ, », διὰ -ἂξ Ὀθοδπιθ -ὦ ἴῃ Αν.., ἐπΠΘΥ τορΌ ΑΥΥ ραβϑδθά ἰηίο οὖ, 
«ὦ Ὀοίοτο νοϊοϑά ϑβϑουηᾶβ: δηὰ ἰΐθθθ ἐψὸ βίαβροϑθ πιὶρῃς ἢιᾶγ0 

Ὀθθη τοδοιθα δἰγοδαν ἱπ (ἢθ ρῥγίπι. Αὐ. ρογϊοὰά. θη -ὅ οϑιιθ 

ἰο 8ἰδηᾶὰ Ὀδέοτο οὐδοῦ γονοὶϑ ἤδη α ἴῃ ὅ.ἴκγ., ἰὲ Ὀθοδῆλθ βιῃογίθποα 

ίο α, 6. 3. αὖρα ρα; “Ὦθγθαθ "αξρῦ αρὶ Ὀδοᾶπιο αὐρῦ ᾿»ρί. ΟΥ. 
ΒΙοοιβοϊὰ ἱπ ὑπ0 Απηθυίοδῃ Φουγηαὶ οἵ ΡΒ] οίοσΥ ΠΠ 28 ἢ, 

Οϑιμο Ζυν Οοβοὶ. ἃ. Ῥονγῖ. 86 ἢ, ἐγ μβούιογο δὲ 6416. 647, 1 

δα 6. 649, 7. 

Βα. Ου ΟΕΡογβ. ἔπαὶ -α ΞΞΞ ργΐηι. ΑΥ. -αϑ 800 ὶ 558, 4. 

8 661. ΤΏ [πάρ΄ 8, πο μδὰ Θοτηθ ΟΥ̓οῦ ἔγοτῃ Ὀγίπι. Αγ. 

ΤΟ ΒΕ ]Υ τοπιδϊηθὰ ὑπομδηροά ἰῃ δ πη κυὶί, ὁ. 9. ϑβαρίά ᾿δορίοπι, 
ἀϑιϊ ᾿οδι᾽, )άμα8-α8 ᾿σϑηοῦῖθ. ΟἸδηροθθ ἕυοΚ ρ᾽δοθ ἴῃ ἐπ6 (0110 π- 

ἱῃρ; 68868: 

1. Ῥεΐπι. Αν. -88- ὈΘΟΔΠ]6 -ἔ8-, 80 88. Ὀγίπι. ΑΥ΄ -δξ- 04 (0 

«κῷ- (ξ8. 401. 556, 1) διὰ ρῥγοῦδὈ]Υ ῥτὶπι. ΑΥὙ. -86- ἰο -ἐξδ- (2. θοϊον). 
υαἰϑψάηη! ἴτοτα ἔἘραδϑεοϑψαιηὶ ἴαΐ. ἔγουι θα8- Ὁ]οΙΒθ᾽ (ορ. Οτ. ἔα. 
ξσ-σω). υαἰϑψάπηιϊ ἴαϊ., ἀσαίϑαηι ΔοΥ. ἴγοπι δα8- ἰδία, ἀν 61} (6ρ. 

αν. ἀεσα). Τιοο. Ρ]. οἱα-σάξδιεε ἴτοτη ᾿υϊά- 068-54, ἴο 806. 86. οἱά- 
υἄβ-απι ἰπδίτ. 8ρ. οἱα-ἀδ-ἃ, ρατὶ. ἰο υξάα Ἵ Κπον᾽. -αξναίδϑι Ἰοο. 
Ρ]. ἰο -αλοα8- “ΑἸ]]ΠἸρ΄, (Π6 ὅπ] πιϑιηῦοῦ οὗὨ οοπηρουπάθβΒ. ΤΏ -ἱ 
οὗ {πΠ6 ἔογπι ἑάμέ δοὺ. ἢ]. πιᾶ8ο. “πο, ὙΠΙΟΝ Δρρϑᾶτβ ὈΘογΘ 8-, 
μδὰ ρϑύθαρβ αἶβϑὸ αὐίβοῃ ἔγοπιὶ 8 (ορ. ἐᾷβ8 ὈΘΙΌΓΘ ἐ-, Θ᾽ ϑθΎ ἢ ΓΘ 

ΒΘΏΘΓΑΙΪΥ ἐάη). Αν. -8- Θογγθβροπάθα ἴοὸ {ἢ 18 -ἔ8-. 

Βοθπι. Το 88 ἰη (ἢθ 100. νάσαϑϑι (οάσαϑ- 'ποτά", ορ. ὅτ. ἔπεσσι ἔπεσι), 
"πάλίναδομ (πάλεψαδ- 'ατοαίοτ᾽ ορ. τ. μείζοσι), »ᾶδϑι, (»εἄθ αοοι, πιοηίμ" 
ἷ8 ἀυο ἐο Θηδίοσυ. [Ἢ ||κ0 πιβῆηθν 4180 σδξ Ἔδου δἰ ἐἰοει᾽ (Θ:. ἦσαι) ἴον "ἄιφξ 
δἴϊος ἄρίξ οἱο. οἱἀοάξθιι ἰῃ ἀπΐοη πιὰ οἰἀσάσδλίξ ἀπὰ ἔπ6 οὐδοῦ δὴ. 68368, 
πῃ ΜΔοΝ αδά ἀγοβθ ἔγοπι οτδὴ (8 591), ργοάυοσά ἐϊΠ|0 ἔοτπι υἱᾶνάξζ. Ορ. ἔδθ 

δοοϊάθῃοθ. 

2. Ἱπάρ. 8: ἀρρθαῖβ 8δβ οὐ (οοΐ) -- Ξ ἴσγᾶῆ. 8. σά-ομᾶ-πεὶ 
(σάοσομαν) Ἱ ρο : Αν. 7α-8-ηὶ, αν. βά-σκω, πάρ. "φην-5:6. 8366 
8 400. 9ὲ τᾶβ ῬγΟΌΘΌΪΥ ϑροΐζθῃ ἴῃ ἐπ6 ρῥτῖπι. Ασγϑη ρογὶοά. δέ 
Ραϑβϑα ἱπίο ἐξ ἴῃ 5Κγ. (6ρ. ἐβ ἔτοπι 88 8006), δπά ἐδι18 ἰηύο οἷ, 

88 ἴῃ ραολάξβ (ραρσοδιάβ8) 'Ἱναάδ ὮὈΥ ραάδ᾽ ἔγοτι ἤραΐ-ξα8 ἔτοιῃι ραά- 
(8 881). ἐαβοϊαίγῶπ δοο. ἴδθθθ ϑῃθπιῖθθ -τΞ ἐᾶη(9) ὁ ῥαίγ 18 



ἢ 551---558. Ἱπὰφ. 8 ἴῃ Αὐγαι 
-.--ΦΦ Ὁ. “΄Πὃ΄ . 

Ῥογθδρθ αἷδο ἔο ὃὉ6 ἰγδοοὰ ὕβδοκ ἰο Ἦ 
οἵ 84 ἰο ἐδ. Οὗ. ἐπέ Ὀθέογθ 8- δῦονϑβ. 

8. 8 ὙΑΒ ἀτορροα Ὀδίνθθη ἔ ΟΥ 2 

οΓΥ βρίγαηί. ἀελάμέα ἴτοπι ἤα-οὐηέ-8 
ποῦ ολαπά- δ ϊπο᾽ : μέἐλᾶ- Ὑῖ80. ἔγοπι Ψ 

ΘΟΙΤΟΒΡΟΠἀΙηΡῚΥ 8αέίώ- -Ξ Αν. λαϑβία- 
πὰρ. “δεῖ ἰό-, ρατί. ἴγοπι τί. 864- δἰ τ᾽ 
᾿α-ἰἀρ-8-ἰα 2. Ὁ]. οὗ (Π6 58-δογίϑξί (0 ἐι 

Δηδοσοῦδ ἐγοδίτηθηΐ οὗ Ζ δἱ ἐδ οπᾶ 

4. 8 Ὀδοδπιο δ, ἰξ ὁ οὐ Κὶ βἰοοὰ δἱ 

8.18 0]6. 

ἐράξμγα- ᾿[αϊῃοτ-ἰη-ἰα ν᾿ ἔγοιῃη 80. 
θ᾽. ἑχυρό-ς Θοίἢ. δρωέμγα. διπάξγι της 

ϑηιαζγὰ ᾿Ὠϊη᾿ (8 4617, 2), ΡαΓθαΡ8. 48 

ὉΘΙΩρΡΙοίθ. σι οΪ]6, δϑοῖ᾿ ἔγ. ᾿βεα-ὁραηΐ-, 

ὁμόκά- ᾿ἀτγ᾽ δώξψαξί ᾿άγγϑ ἱπ᾿ [αΐ. 
δ δὅ5θ, 1): Αν. λζα- ΟΟ6γβ. μόξκα- 'ἀι 

οὗ Π6 ἱπι{14] 8 προ πᾶν ἴδ κθη ῥΪδι 

86 τοοὐ- πα] 8 γγβ ΔΙ γθδαῦ δὴ δ-βουπα, 

Π0 ΘΟΥΘΌΓΔΙ δγιϊου]αιίοη (δ). 

ΤῊ 8816 Δβϑι ΠΗ] οη 88 ἴῃ ὁράξ 
ἀϊγθοίίομ, ϑϑϑῖῃθ ἴο οχὶϑὲ ἰῃ φαξά-8 ᾿ΒΔΙ 

(γ ἴτοιη ζ, ὃ ὅ81) Ῥγυββ. 8.8. -8 ΔΓ 

Ορ. {η6 δῃδϊορουβ 8881 π}}} 8 10 ἴῃ 

 6δ8δ. Ρυτΐπι. ΑΥ. 8 ψϑ γϑίϑιηθς 

ἐ, αὶ ἀθὰ εαἴϊονυ ἐἔ. [Ὁ Ὀθόδῆιθ ὅ δοτ. 

οἰἴμοῦ ὈΘΟΘΙΩΘ 8Π ΘΒΡΙΓαίΘ ΟΥἨ ἀΐθαρρθα 

1. Βοιοηϊίοι οὗ 8. ΑΥν. 8ηαρξαϊὲ 8 

τὶ, 5πο4δ-. Ανν. 88-ηα- ἃ ἰϑδοβίηρ᾽ : 
Αν. 8ρα8- ΡΥ : 5Κν. 9ράδ- Τιαἱ. ἀμεδραὰ 
0: ΒΚν, ἀ9- α΄. ἔσ-τι. ΑΟΥ. δζοιῖδα 
8 δΪοηρ ΨἘΓὀ ἃ Ὀγθοθαϊῃρ ἐ ὈΘοδπιΘ 

παδνα- Ἔδ" -Ξ- βΒΚγν. ηνάξϑψα-,) 806 ὃ 4 

2. ὃἧ ἴτομι 8 δον Καὶ (ορ. ὃ 478), 6 

ἴῃ τ Δ1Οἢ ο880 8 τϑιγαὶποα (Βαυίβο]οτλ 

Αν. ἀγαζόα- 'ἀτορ᾽ : ΒΚτ. ἀγαρϑβά- 'ἄτορ᾽ 



414 Τὰς. 86 ἰπ Ατγγϑῃ. 8 558. 

ΒΥ. ἄρ ἴτοπι ἅρ8 (δ θ47, 1). ὙΜῊΝ ἀδ ἐπ πον ἐονγιηδίοη σι ὅ- 

αἀαία- (τοϑίϊηρ ἴῃ (ἢ6 παίοτ᾽, Ὑπογο ἐᾷ πδά Ὀθοοπμθ γτοϊοθά, ορ. 

υἄγδ'-ὃνο 8 δῦθ τοῃ. 1. 

8. Αδρίγαίθβ ἔγοτ 8. 

Γ}1{184}}γ. 

Αγ. ΟΟΡοσβ. ὦ Ὀθίοσγθ ῥγίπι. Αγ α ἃ, ἢ ̓, ψζ. Αν. Ο.Ρϑγβ. 

δαπια- 'ϑαυα)᾽ : Ξ5Κν. δαηιά-ς. ΑΥν. λαρηᾶ- ΟΟΡΘτβ. λαϊμᾶ- ΑΥΤΆ": 
Βκυ. ϑόηα-. Αν. δμίπάμ-ὃ ΟΟΡογβ. λα (8 197 τοι.) ᾿δουῃέτιγ 

οὗ {86 [πάπϑ᾽ : βΚκν. δἰπαδώ-ᾧ τἴνου, [πάυ8, Αν. ορέ. ἀγᾶῤ ἱΐ 

ἸΩΑΥ θ᾽ : ΒΚν. 9ὁψάξ. ΟΟΡοτΙΒ. ἦψα χυΐ (τοαι.) : ϑὅ.κυ. δυνά δαΐ᾽. 

Ιπῃ Αν. αἷδο Ὀθίοσο μ,), ἥ, δῃὰ ἰῃ ἐμ αδρᾷ ἀϊα]οοῖ ὑυοΐοτθ ὃ. τ - 

061, γΘΓΥ, στίοι᾽ : ΒΚσ, 8.-. ΟδβΡ. ἦσα- 'ονση᾽ : Β.κν. 90ά-. 
ΕῸΡ ἂψ- αδβ. αἷἰϑο ἄψ-. Εὸν αδβρ. λῦ- [ἴθ Ἂν. χιρ-. 8.66 

118. ἰγθαϊπιθηΐ τηΘα 4 }}Υ. 

Ιη ΟΟΡογβ. ὦ ἰ8 ψδπίπρ, Ὀοίογθ Ὁ δηὰ μξ ΞΘ 9. “- 6 }}᾿ : 

Αν. λμ- ὅΚν. 8.--. μρα- ὉΥ͂Π᾿ : Αν. ἀρ. δνα- 8Κτ. 9νά-. Οὐ. 

Τ]6614}]}γ. 

Ρεμι. ΑἹ. 8η1- τ Αν. ηρι- (Ἰουπηϑάϊαίθ βίαρο ἤληι-) : πιαγαΐῇ 

18. πὐϊπάα]" : 5Κν. 8ρηάγαίἑ ; πιαδὲ ᾿'ϑαμηθ᾽ : ΒΙκν, δηιάδὶ, τίη. Ασ. 

87- τὸ ΟΟΡοῖβ. γ- : γαιία πθαΐϊ. Ὑίνου᾽ : ὅσ. ϑγόξαδ ποαΐ. [{ 

οδϑππού ὃὉθ ἀροϊαθα ὙΠοίμοΡ 8 πδά αἷ8δο αἰϑαρροαγθὰ ἴπ Ὁ. 61. 

Ὀοίογθ τ δῃὰ ἴῃ Ανὺ. Ὀθίοσο γ΄. 

Μοά]4}}γ. 

Αν. ἃ δου ργίπι. Αὐ. ἀ-νόνοὶθ Ὀθίογθ ἡ ἢ, 6 ὦ. 2. 8. 

δαγα-λὰὶ (ἄρ. δαγα- 1) ̓ἔοτϑ᾽ : Β'κσ. δλάγα-ϑ8ὲ οί. δαέγἐ-8 ΟΟΒυϊᾳ. 

δεγο-δὲ, αἰγα- ᾿ταδδίοσ᾽ : 5Κν. άϑωγα- 078. βρὶγιίυδὶ, ϑρ γις. 
ψάλει ἰοο. Ρ]. ἔγοτῃ βέϑπι ψᾶἄ- ᾽χυδθ᾽ : Β5Κτ. ψά-ϑιι. 

Αν. ἢ Ὀοίνθοηῃ ἀ-ονοῖὶθ.Ό 800. ἰπϑίσ. τιηηαϑῆκα ἀὶ. 

φιαπαιοἢ-ᾧ ροι. πιαπαιοδ-ῦ (πιαπαΐ- πϑαΐ. 'ϑθηβο, ταϊηἀ᾽, ατ. μένος) 

Ξ--- διῖκν. ηιάπαϑ-α, -ὃ, -ὅ, Ῥτία. Αν. Ἡπαμαβ-ᾶ, -αἱ, -αδ: ὁ. Ἰοα. 

ππαπα-ὶ τὸ ϑκυ. ηιάμαϑ8-ϊ, Οομπ). 8. 8ρ. αὴ-αὐ ἴτοιιμ αἢ- ὍὋδ: 

ΒΚ. ἀϑαξ [,αἱ. εν. νἄγροναηι σϑι. ρὶ]. ἔγομῃ ψᾶ- : ΒΙκσ. ψά-ϑἄηι, 
οΡ. Αν. ἰοῦ. ψαςδε. 

ΟΟΡοσβ. ἃ οογγοϑρομἀθαὰ ἰο (μϊ8β Αν. ἢ δηὰ ἧ ϑχοορί ὑθ- 
ἴογθ μ᾿ 2. 885. οοπ). δασα-ἣῳ οἶδ : Αν. δαυᾶ-πὲ βν. ὁῥλάοδ-ϑι. 



ἢ 558. Ἱπὰρ. 6 'ἰπ Ασγδῆ. 418 

πὔλα-ηι 860. 'ἀοΒθ᾽: ΑΥ. πᾶιολᾶ- 8Κνι. πάβᾶ-. ἢ ἰδ σδηδηρ ὃ6- 
ἴοτθ Μ, 88 ἱπι 14}}} (800 δῦοτθ). σωγα-πασίἀἢ- Οτιηδζὰᾶ : Αν. 

αὐμγα-. 1 ἰβ ἱπιργοῦδ ]ο (δὲ ἢ ψὰβ ὮΘΡΘ δἷ8ο θη γον υη- 

ῥροπουποθα, ΟΡ. ὈΘΙΟῪ ΟἹ Μμῦ -ῷ ῥὑσγίπι. ΑΥἿ΄᾿. 88. 

Βοπι. 1. ἢ τοπιδϊηθὰ ἤθγθ δηὰ ἔποτθ υὑππττίοη ἴῃ ΟΟογδ. δ]8δὸ ὃ6- 
ἴογθ οὐδοσ ὙΟὔγ0}]8 ἐμδῃ μ, 9. Κς. ἱπιροτί. α-ἰδίαίᾶ ἜΘ ρ]δοθὰ Ηἰπιδ6]᾽, ορ. Αγ. 
Ροα. λίδέαίξ, βᾶϊίψ (ῬΡΓΟΌΔΌΙΥ ἰο Ὀ6 τοδὰ ῥααίίῳ) ἴον ῥαδπαίέν ο Θηπουῃοθδ᾽ 
Ὀοδίάθ ἱπιροτί. 8. 855. αἀδαλα. 

ΑΥ. 1 Ὀθίοτο γ (αἶδβο τὺυιἐίθῃ 9, 99, 19Ὁ). δα-ζαγα- 

Ἰδουβαπά᾽ : Β5Κν. 8α-λάδγα- Οτ. 1,680. χέλλιοι, [πάρ. "δλοϑδῖο-. 
Αγ. με ΟΡ γβ. ηι ἔγοτι 85:. Αὖὺυ.. αηιὲ ΟΟΡοσβ. αηῆψ δι πὶ: 

ϑκτ. ἀ8:-η. ΑΥ. αἀδηιάκοηι ΟΟΡογβ. απιᾶχαμι βοῆ. ᾿οὗ υ8᾽ : 5Κγ. 

αϑρπάκαρι. 

Αν. ἤῤ αδΡ. ψ, ΟΟΡογβ. ἂψ ἴτοπι ργίηι. Αγ. 8ὲ.. Ἂν. ραδπιὴδ 

Θᾶρ. ναλμψῦ “πο  : ΒΥ. σάϑεψαϑ. ΟΟΡΟΙΒ. ρϑη. 88. ζάγα-ψᾶ 

((ἄγα- τὰ. ῬῬδορίθ, δι γ} Οᾶρ. μαονια-ψα (᾿αοηια- ᾿δοπιδάγιη Κ᾽) : 

δκγ, εόμιασδψα. Εον (μἷ8 δηὰ (86 ἰπὶ1|4] ἂψ ἴῃ ΟΡ. αἶδο ζψῳ: 

αζψᾶ Ὀθδοϊάο αὐψᾶ ᾿Βυϊυδ᾽ : Βν. αὐγά; ἀγαῤ Ὁ : Βκν. βονψάϊ. 

Ῥτὶμ. ΑὟ. 8:4 Ὀθόδο Αν. τῆ δπὰ 9 μἢ. δαγαχισαὶξῇ- τες ὅκι . 

βϑάγαβυαί-ἶ- ῬτΟΡ. παιηθ, 6Ρ. 1π1{14] χίσ, 88 σιίσα- ΟΥ̓ Ξε αδβ. ἀνσα-. 

2, 86. ᾿πηροῦ. πιά. δαγα-θμδα τ ϑκυ. δηάγα-ϑυα, τὲ. δῆον- “Ὀθδτ. 
ΤῊο ἀυδι! «ἰο : 9 88 οὐ σἸ ΠΑ] ]Υ ῬγΟΌΔΌΙΪΥ ϑυοὰ ἐμδὲ στρ τηϑὰθ 

1ἰ8 Βρρϑάγδῃοθ ὑπᾶοὺ {6 δοπαϊἰοπθ ΟΥ̓ Μΐοἢ 8 πὶ πουΐ τς ραβϑϑὰ 

ἰηΐο ἃ, Ὀυΐ τ, ὙΒΘΓΟ 85. πἰΐμουΐ ς Βα Ὀθοοτηθ 9. ΑἾἶβδο ἴοὸγ 

Ἰη0 614] 8:6 ἴη Οδρᾷ ἦν : ἱπιροτ. σξα-ἡρᾶ ᾿Ἰἀθατ᾽, ορ. ἔγα- ον π.. 
ἴῃ ΟΟΡοσβ. μῦ ἔτοῃμι 8:. 2. βρ. ἱππρογ. ραϊ-ραγα-μοᾶ ἹῬτοίθοὶ 

ἔΠγθ  " : 5Κν. -80ρα, ὁΡ. μρα- ον. ΤΠ ρῥγοηυποίαίοη οὗ ἐἢιἰ8 

μΌ ἴθ πού ο]6 αν, ̓ ξ [Ο]] οὟγ8 που ΘΥΟΥ ἔγοιῃ τ. Χιυρασμέα ΞτξΞ ΟΟΡοΓΒ. 

μυᾶγαζηιῖ-ὅ δῃὰ 581 Π}}1 8 [ΌΓΙη8, ὑπαὶ ἃ βρ᾽γϑαηΐαὶ οἰθιηθηΐ ψγ88 ποί 

νδηϊηρ. Οὐ. ὃ 159 ρ. 148. 

4. ΑΥδῃ ἤμΑ] -8 88 ΘΠ ΓΟΙΥ Ἰ᾿οϑὲ ἴῃ ΟΟΡογβ. (θα: ποὶ 80 -ὅ, 

ορ. ζαγῶ-ὁ Ογτυθ). Νόοπι. βρ. απέψα ᾿ΑἸϊυ8᾽ (δέθιη ἀπέψα-)} : ΑΥ. 

αηψαϑ(-οα) αηψὸ ϑκν. απνάβ αηψό. Νόοτῃ. 800. 8ρ. πϑυΐ. γαμσα 

ἀαγ᾽ (8ὲ. γαμοαΐ-): Αν. γαοοαϑ(- 66) γαοοῦ. 3. 86. ἰπηρῇ. σαμάαψα 

Ἰδοῦ οοποθαϊθάβ᾽ : Αγ. -αψαδ(-οα) -αψῦ. [0 ἰβ ποὺ οἰθαγ ψῃθίθοΣ 

Ρτΐη). ἴταῃ. -ὃα ὰϑ ἀτορρθα ἤθῦθ Οὐ ΠΟΙῸΣ τὸ ᾶῦθ ἰοὸ ἀο 
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σὰ {Π0 ΟΥΒΡΥΪηρ οὗ δὴ ΔΙγθδαΥ ῥτίπι. ἀσ. {γί μον ἀθυθὶορπιθηὶ 

οὗ -αϑ (8600 8 556, 8). 
Β ὁπι. 2. 11 σοῦ οοσίδϊη ἐμὲ [Π0 ποπι. παρᾶ ᾿στϑηά- ΟὨ "]ἀ᾽ δὰ ατίβθη 

ἔγοπι "παρᾶδ δηὰ σογθ ἰάθηΐ 28) πὶ δ5Κι. πάραᾶῤξ ἴτοτπι “παρᾶξδ, [86 ἴογῃ 
απέψα που]ὰ Ὀ6 βαρροτίθἀ 88 [Π6 γορυϊαῦ οοπίϊπυδίϊοη οὗὨ ρεῖμι. Ῥθγβ. ἤσηψαβ. 

Αὐ 6 Π18Δ}. 

8 δ69θ. 8 ΜῈ8 τοί πρᾶὰ Ὀδίουνθ ἐ, Ζ, ἰῃὰ σοπιοθιπαίϊοη τὶ 5 

δα δἴξου (ἀγορρθά) η", τι. αδίλ (ρϑη. αϑέ6λ) ϑίαγ᾽ : Βα. 8ι7- Ό1. 

ἀστήρ 1ιμαὶ. 8ἰοίϊα ἀοἰἢ. 8έαίγη ᾿ϑίατ᾽. 58.67.7 ᾿θαγγθη᾽ (οὗ δΔῃϊπ18}8): 

ΞΚν. βδέαγί- ΟΥ. στεῖρα [,αἰ. 8ἰογὴ-8 “ἀγα }, Εοὐδι. 5ἑαίγῦ 

ὍΔΓΓΘΙ ΜΟΠΊΔΠ. 2-968ὲ ΤΘΒ8᾽ : [,41. υδ8-ἰ-8 οἷο. 866 8 δῦ. 

ϑααΐοηι 50 δδίγαυ, οὐ : ϑκσ, οὐλά(αιπλ Ἷ δία πη ]θ᾽, Οὐ. σφαάλλομω 

Ἱ βία], 41}, τί, δφἠθί-. 22. 8ρ. 685 'αγ᾽ ἔγοπχ ἴ68-8] : αὐ. Ησπι. 

ἐσσὶ. απηηΐϑ (56. ἀΠ180}.} τποπί}ι" : Οτ. 1.680. σθῃ. 86. με ἥννεος ἔτοιι 

“μηνότος, ἴα. ηιδη,8-1-8, ΟΟἾτ. ρθη. ηεῖβ, ορῖ. Ῥηιδη8-. 60. Ρ]. 

ογἐ8 ἼΠγαθ᾽ ἔγοιη ᾿έγέ-η8 : ἀοἵμ. ῥγίεηβ. τι (σθῃ. μ480}} που! οι: 
Εν. 48α-8 Θῃπουϊάοτ᾽, ΓΓηλῦγ. οη86 Ἰἰοο. ἢ ἀπιογο΄, αοὐϊ. Π’»|8 Π|. 

δου ]άἀοτ᾽, Τηᾶρ. Ἐόρι8ο-. 

δ 6600. [Ιπ1184] 8 αἰβαρρθαγθα Ὀθίογθ βοηδηίαὶ γον6}8. δηὰ 

Ὀοίοσο π888418.ὡ. αλλ (8α] : αὐ. ἄλ-ς [,α«ἱ. 9αἰ ΟΟἿν. βαἰαηη οἱ. 

8αἷξ ΟΟΒυ]ρ. 80 841. ὀυξῃ 'βουϑη) : 5Κγ. ϑαρίά οἷο... 866 ὃ 550. 

σανηιαΐη απο ΟΗΟ. Ο166]. 8μηιαγ ᾿ϑαπιπηο (ὃ 282). γεὶ 

(σθη. -10}} Ὁπθ᾽ ἔγοπι ἔβϑηι- : αὐ. μία Ὃπθ᾽ ἔδπι. ἔγοτπι ἔσμ-ια, 

μῶνυξ ᾿σὶν βίηρὶθ ὑποϊονθη μοῦ ἔγοπι ἔσμτωνυξ, [πᾶάρ΄. ἤδη 

ΘΔ Κ βίθυῃ- ἔὍΓ ΠῚ ὈΘ8146 86- (αν. ἕν). πὴ (568. πον) ᾿ἀδῸρ ΐον- 

ἰη-ἰαν’ 5Κν. σημδά- ΟΗΟ. 8μὴγ ΟΒυἱς. βηδὔολμα ᾿ἀδὰρμίογοεϊη- 

αν. ποαγὰ (ροη. ἨθΥαἿ) ὭΘΓΥΘ, βίπον᾽ : 5ΞΚν. 8πάσαη- ᾿διτίηρ, 

βίπον᾽ : Αν. 8δηάσαγ' ᾿δ' πο, ἦὦ- ΟσοῦΓΒ ΠΟΎΘΥΘΙ Ὀοίογθ νοντοἶβ 

πῃ ἔνὸ Μορὰβ δἱ ἰθαϑὺ σπου ΔΗΥ͂ Δρρᾶτοπὲ ΓΘΆΒΟΠ : ἀμ ᾿οἰά : 

5Κκνι. βάμα-ϑ οἷο., 866 ὃ δῦ: ἦ- ἔγοπῃμι ἤἠμ- ργϑῆχ, 6. ψ. Κλδίὼ 

ὉὈοαϊοηί᾽ : ΞΚν. δῳω- ΟΟἾτ. 80- 8ιι- χ6}}, νϑυγ". 
- ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ἔγοπ 89- ἴῃ ῥοῖζ ἱσπουδή. ἔς ἴτοτῃ 8ρὲ- ὈΓΟΌΔΟΙ 

ἴῃ δι Ῥρδίι!ο᾽ 6-Σ Ὧ6 δβραί᾽ : ατ. πτύω ἔγοιη "(σ)πεῦτκω [μ8.. 

ϑρμδ 10}. 8ριάϊι-7.. Ἵ 8ρ1Ὁ᾽ (ορ. ὃ 149). 

ἤ- ἴτοιῃη 8ῳ- (ορ. φίῳ ἔτγοτῃ τῳ, ὃ 162). Ζοὶνγ ᾿δἰϑέοῦ : ὅΚι. 

βυάδαγ- 1,αἱ. 8ΟΥΟΡ ἴτοιη ᾿ομοδῦνγ (δ 112, 8) Ογῃγ. οἤεσαον Ομ}. 
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ϑοϊδίαγ ῬΥΏΒΒ. διρο5ίγῸ ᾿δἰδβίοι᾽, [ηἀρ. ᾿βμόβογ-Ἤ. ζβγίη (ρϑη, ἔγίαη) 

Ῥοιβρι γαίοπ᾽ (-γέ- ἔγοιῃ -ἐγ-, 8. 263) : ΒΚν. βοίαψαηιξ Ἵ ρογδρίτγθ᾽, 

αν. ἱδρώς 1μαἰ. 5δαον ἴτοτα ἔβμοϊά-ὅνγ (8 110 Ρ. 150.) Ογιηγ. οτος 

Ῥογβριγδαίϊοπ ΟΗΟ. ϑιεροὶΣ Ῥογβριγαίοπ᾽, τί. ϑμοϊά-. ἔμη (ρθη. 

ἴον) ᾿8ἰθθρ᾽ : ὅν. δυάρπα-8 1,αἱ. 8οη 086 ἔτοτη ἔβμ60η0-8. (60. 
80Υ07) Ο.1ς6]. ϑρούγι '816 6}. 

ΒΘ πὶ. [ΙΓ τεῦ «δ'χ ἴῃ ΑΥ̓ΠῚ6 ἢ. 8.ΟΒ86 ἔγοπι Ἐρμοΐς, {π6 ἀνά! ζ- δηά 

0- ΞΞ: 8ϑ8ι-- τηυδβὲ ῬΥΓΟΌΔΟΌΙΥ Ὀ0 ῥ]δορὰ ου ἃ ᾿ϑύδὶ σι ἰΠ0 ἀσα! γ ἡ δηά ὁ ἴῃ 
ἰοφαπαηι δὰ κοὺυ (8 162). Βυὲ ἰδ ΠΙΔΥ 4180 γορσζϑβοῃὶ ἃ ὑγθ- ΑσΙθπίδη ΤΌΤΤΩ 
Ἡρῖϑ, 8600 8 589, 83. 

8 661. ΜροαϊΔΠ}]Υ δηὰ ΕἾΠ4]]γ. 

ὀΐοηι Ἵ οοοϊτ᾽ ἰο ατ. ἕψκυ σιψο-ν ὙΠ οτῖρ. ρ}88 

6 ΞΞ [πάρ. ζβ δπὰ δζ. δορ εἶχ᾽ : αν. ξξ 1{Π. 82682-ὶ (ορ. 
ὃ ὅ600 τοι.). δλαγῷ ᾿'αυδοβίϊο᾽ δαγρ-αηθ-ῆὶ Ἵ ἀδκ᾽ : 5ΚΥ. ργολάρεϊ, 

[ἱ. ροδοῦ, ΟΗΕ. ἤογδεα, φῥτίμι. ἢ. ᾿ργ(ζ)-8ζ:--. 866. ἃ 408. 
ΤῊ ὅ ἴῃ σίδογ Ιρ ἴθ ποὶ οἷἶθαγ: Οὐ. ἑσπέρα Τιαἰ. ὈΟΒΡΟΥ 

Ον. βββοονῦ Ογιαγ. ποθοῦν Τάτ. νᾶκαγα-8. ΟΟΒυ]ρ. υὑφόογὰ ᾿συθπϊηρ᾽. 
Το } ἴῃ αν} ἴθρατ (5Κνυ. γκξα-85. Οτι ἄρκιο-ς 1,αἰ. μγ8μ5) 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἃγοβθ ἔγοπῃ ὄ (ρ. 858 ἔοοίποία 1), Ὀὰξ οἡ δοοουπὶ οὗ 

αγ. ἄρκτο-ς, ἴΐ 18 αι οϑ! 8 016 τ ούμον ἐμ6 ᾿πᾶρ΄. ργῖπὶ. ότι οοη- 

ἰαϊηθαὰ 8, ορ. 8 54. 

-ψ- ἴτομῃη -8.-- θη. ηιαγάο-ψ (πιαγὰ Ἰωδῃ, δΒοιηο) : 5ΞΚΓ. 
"ηγἰά- γα, Οτ. Ἡοπι. βροτοῖο ἴτομῃ ἧ-ο-σίο. 

Ιηίογυόθα! ῖς 8 αἰβαρρθαγθά. ἤἄοὶγ ᾿βἰβίθι᾽, ρ]. ζἄογ-. : 8Κτ, 

βράϑα δευάϑᾶγ-α8. πηι ᾿ἀαπρῃίον- -Ἰαν᾽ : 5Κτ. δημβά. 

8 ἀἰθαρροαγθά δούψθθῃ ἃ νονοὶ δηά ἀ (Ἰπᾶρ. 4), γ, νι, ". 

πη (ποῃ. πηι αῊ}) Ἰποῦβθ, πιυβοΪθ᾽ : 5Κν. ηερμ-ἰά- ΓΟ 1616 ηξδαξα-8 

ηδξικα- ταί, τχουβο᾽, [.δἱ. ηηιδεσῖι-8, Οὐθ ας. γνιψδῖοα ᾿'ατπν. δοῖ 

ΐὍαγο [οοίαά᾽ ρεῖπι. ἔοττη ἤὁλιο8-η0-8 : ΟΠ6. ῥαν ᾿πακϑᾶ, οὐ]Ἱγ᾽ ρυῖπι. 

ἄδγμ. ἤδαξά-8, ΟΙΒυϊρ. δοδί Ὅαγο ἐοοίοα. αφῃ. ἔθ 'βοσουίβ᾽ : 

Οο.ἢ. ϑυ δέγδ, ρὑτὶπι. ἢ ἤβεοβῦ 95 ΟΥ̓ -685. Θ1 Ἱ πὶ : 5Κν. ἀϑη, 

Ιπάρ. "ἐδ-η, τομοιηῖμαὶ ἀαίϊνα οπάϊηρ -Ἰ, 6. ρ. ἤπτηι ἴο 

ΠΥ Ογ-ιηη ἴο ὙΠ|ΟΝ᾽ : ὁρ. 5Κν. -α-ϑ)ηϊ ἴῃ ἐά-5ηιᾶϊ ἴο {Π6΄, ῬΓαΒΒ. 
«6-δηῖι ἴῃ 8[6-5ηι 1ο {π|8, 2-θ-η-ὴὶ Ἵ ἀγθββ᾽ : αν. Ιοη. εἵνδμι 

ἔτγοιη εσ-νῦ-μι (δ 5865), τί. σΛὙ65-. 866 ὃ δδῦ. 

8 ἀἰϑαρρθαγθὰά αἴζογ γ (ργο δ] Υ ΟὨΪΥ͂ ὑπάϑγ οουίαϊη ΘΟ ἀ 1018). 
Βτυκπιδηπῃ,. ΕἸεπιθηῖθ. 91 
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ἡ Ὁ6Γ ὋΡ, ΔΌΟΥΘ, ΟΥ̓́ΘΣ᾽, ὁ ὉθγῸΨ ὩΌοΥθ᾽ : ΒΚγ. υάγῥεψαβ- ᾿ΒΙρΒοτ 
[ἀπ οἱγδε-ὼσΒδ ὍΠ6 Ὁρρθὺ ρατί, ροϊπλ (ΗΠ Βομτηαπη Ζίβοβν. 

ἃ. ἀδυΐθος, πιοῦρ. 608. ΧΧΧΥ͂Ι 121). ἐαγ-αηιεῖνι Ἵ οδαβο ἰο 

ἔαάθ, ἀτγγ αρ᾽ : ὅΚε. ἐαγῥ-α-8 ΠΙγϑ,. ατ. τέρσομαι, Ἱ Ὀδοοπια ἀτγ᾽, 

[,αἱ. ἰογγεῦ, αἀοίῃ. φα-βαίγεαπ ἴο ὃὉ6 γι, σᾶρθ ἔγομη ἀγγῃθβδ, 
τί. ἐθ6γ8.. Βυΐ Ὀθδίάθ ἐπὶ8 ἈρΡΡΘΑΓΒ 4180 ἔχγϑαηι-ρι, [86 γ᾽ δίοῃ 

οὗ ψΒ]οἢ ἰοὸ ἔπγαηι-ἶηι 1ἰΒ ποὲ οἶθᾶῦ [0 πη6. 

8 ἀἰδαρρϑαγοὰ ΗμΑ}Υ ἤν νόσοὶβ. Νόοιῃ. 8ρ. φεαγαὰ οπιο : 

5κν. φιγίά-8. αθη. 85. λαμν οὗ ἃ ἐαίμπογ᾽ : αὐ. πατροτῦς. Βαὲ 806. 

Ρ]. Ζ »παγάβ πὰρ. Ἐνιγίό-η8, ορ. οἴ. υμίξα-η8. 

8 5662. [πᾶρ. 8 Β66ΙΠ8 [0 πᾶΐθ Ὀθθὴ δβϑίπιαίθά ἰοὸ ἐλιδ 
αἱ {6 Ὀορπηϊηρ οὗ ἐπ6 [Ὁ] οσὶηρ 8118 0]6 ἰπ δἰεβμν (6. 8} 6871) 

Ἱποίμοτ-ϊ πεν : Οὐ. ἑχυρᾶ, Θοίῃ. ϑ8ιοίσαν, Ιυᾶρ. ᾿ϑμοῖγα-; εἰ- 
{Π08 --ς ἦς, 866 8 162. Οὗ. ὅ8κν. ἐραῤγά- 8. 551, 4 δπά 1,1}. 

82 ο8Ζγα-8 ὃ Ὁδ81, 2. 

ατροκ, 

668. 8 ΜΒ ΡΓΘΟΒΟΙΥΘ ἀονγῃ ἰο Ὠιἰδίογί 8] {ἰπ|68 ἴῃ [Π6 

ἴοΠΠΟὝΩΡ ο8868: 

1. [πη οοπιδἰπαίίοη ψ ἢ γοΐδθὶθθθ θχρὶοδῖνθβ. σπαίρω Ἱ 

Ῥϑῃΐ, ϑαβρ᾽ : 5΄κν, ερημγάπι Ἵ ρῬυθ} ΔΥΑΥ͂ Μ 1 πὰ} ἴοοὶ, ραπί, 

ἰγϑι Ὁ16᾽, [μαἱ. ϑρόγπῦ, ΟΗΟ. 8ρογο 'θρατ᾽, Π10}. δρὶγὶὼὰ ἽΞ ρυθὲ 

ΜΠ ἢ ΠΥ ἴοοί᾽, τί. 8ρ67-. ἀλείψω “ 5}411 δηοϊηΐ᾽ : Ξ5Κν. ἐξρδψάπι 

1 5}}411] βργδᾶ ἀροῦ, Ὀοϑηιθατ᾽, {10}. ἢ ρβὲμς Ἵ 884}} γθιηδὶπ 8] Κιπρ', 
τί, ἰοΐρ-. ἥσ-ται δι [8᾽ : 5ΚΥ. ἄδ8-8, ἦσ-τθα ποι ναβὶ᾽ : ορ. 81τ. 
ἄ8.-1-ἰμδα (ορ. 8 δῦ8). Αογῖϑὲ Ηοπι. πάσσασθαι Ἴο δαὶ, ΘΟΠϑΕΠΊΘ᾽ 

ἔγοιῃη ἔπατ-ὄασθαι, ἴο ΡΓΘ68. πατέομιε; ΜΈΓ γϑαποίίοι οἵ {Π6 σό 

ἰο σ Ήοιη. ἐπάσαντο (οΡ. ὃ 490). ρμαάσκω Ἱ ρο᾽ : ϑὅκκι. φάεσλανῃ, 

Ιυὰρ. ἔχηι-εζό, τί. αοηι-. ἀξιων 'αχῖθ᾽ : 5Κνῦ. ἀξῥ-α-8. οἷο, Ἱπᾶρ. 
Ῥαἦδ-, 866 ἃ δδδ. σκάνδαλο-» δίαιτα ὉΠ ρ- ΒΙοο Κ᾽ : δκτ. εζάπαμηι 
Ἱ 76γκ, Ιθὰρ ὑροη᾿, [.8.. βιαπα, ΟἾτ. ρογῖ. γοὸ 86-δοαῖμα ἴα Ἰοαρί, 

τί, ϑηαηά-. σφᾳφαάλλομαι Ἷ δια μ0]6, βίαρρον, [αι] : ΑὙπιθῃ. 52 αἰεῖν 

δἴο., τὲ, βφ᾿οί- (δ 888). Βαϊ. λείψω ἹΞ58814}1 ᾿ἰϑανθ᾽ : ΞΚσ. γἄζ- 

ὀψάπιϊ [ 8841} ἰΙϑαᾶνθ, ρῖνϑ ἃρ ἰο᾽, {ἢ ἐλδέμ 1 8}4}} Ἰϑανθ᾽, τί. ἰδ-. 

Βθπι. 1. ΕῸΓ ἐπ0 χε ἷἰπ τέχτων Ὁϑγροηίογ᾽ ἄρκτο-ς ὍΘδ᾽ χτίσι-- 8 
ἔουπάϊηρ᾽ (8Κτ. ἐάκῥα γκῥα-8. Κϑὲ--) οἵα. 8090 8 584. 
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2. Τπ σομθϊπαίϊου τὶ 8. ΠΙῺΟπΙ. 807. ὁ 

βθϑίῃα, ὈΘΌὈ]6Θ᾽ : 5Κν. ψά8-ἀηιὶ Ἵ ὈΠΌΌ]6 βϑϑίῃθ. 

Ἣο ἔογτηθηΐ, ἴγοίῃ᾽, τί. 768-. Ηόομι. ἰοο. ρΡὶ. ἔπε 
ΟΡ. ὅΚτ. ράσαϑ-8ι, ὃ ὅ51 το. Τ]8 σσ ὈΘΟΔΙ 

ἔπι σι (Π6 ὅσ τῷ 8 (δῦονθ ἢ. 1 δπὰ ἢ 4 

ἰδὲ (δ 489). Ηοπι. δἰγοδαῦ ἔπεσι οἷο. Αἰΐ. οἹ 

8. ΜΈ ρῥτγοοθαΐϊηρ ἡ ([μᾶρ. »,, 7, ἢ). 

Θερσίτης) Αἰί. θάρσος ᾿Ῥο]άῃοδ88᾽,, τί. αἶθ78--, 86 

Ποπι. ἔφθερσα (φθείρω ἹἿἹ ἀθδίτογ᾽) : ορ. 5Κτ. ὦ 

Ἱ ὕὈεαγ). ἔρση ἀον᾽ : δ5Κτ, ναγῇ-ά- 'ταϊη., ς 

ἹΒΑΒΟΙΪ θ᾽ : ΟΡ. 5Κτ. γῥα-ὑλά- ᾿Ἰααβου]ῖπο, Ὀ0]}}}. 

«αγξαῃ- ἸΩΔῺΏ. πιᾶ]θΘ ΟΥ ὅν. ογδαη- ᾿τηβϑοῦ]! 

οδ4, ἐθηρὶθ᾽ : ϑΚν. ἐἐγφ-ά-ην ᾿μοδά᾿, [πὰρ 175: 
ὈΑΌΪΥ 4180 σι Δ. τέλσ-ο-ν Ῥουπάαγγ᾽, ΜΒ ΙΟἢ 

[Π6 ᾿γϑαϊκοϑί βίθιμ- όσα οὐ τέλος (τελεσ-}) Μ1}} 0 ε 

8 ἸΏΟΤ6 Ργοῦδ͵6, δοῦρα ἰο ὅ5Κγ. ζάγῥ-ἀπηιὶ 

(τί. φοίβ-, ὃ 4210) διὰ ψὰἃ8 ΟὨΪ]Υ ῬοΟρυ ΡΥ ΘΟΥ 

Ηοιῃ. δοῦ. ἔκελσα, ἴο ργθϑ. κέλλω Ἱ τπιουθ, ἀ"]' 
Ορ ἴτοτη οα ἴῃ ἰαίοῦ Αἰξο: θάρρος, ἀρρὴν 

Ἐ6πι. 2. Ηοηι. ἔκειρα, Αἰ. ἔφθειρα ἔστειλα ὈθΒίάςε 
ἔχελια ἭΘΓΘ ΠΟῪ [ΌΓΠΙΒ. πη846 δἰΟΥ [Π6 ΘΠΔΙΟΔῪ οἵ ἴοι 

(ἔγοπι Ὧ888] 8.618), 

4. πὰ {μα οοπηδίηδίϊοη η.5., ΝΘ Π66 ὅσ. πτί 

Ἵ Ὀτγαΐϑθ, ρουηᾶ᾽ : [μ41{. ρτηδβὶδ ρτηϑδδ, ϑιῖκν. 8. Ρ]. 2) 

1. 8σ. ρὶάξπιϊ (οΡ. Ρ. 410. ουζηοίο 1). νίσσοιαι 

Ἱ ξὸο “ΜΑΥ͂. τϑίαγη Βοιμθ᾽ ὑθϑϊἀθ νέσμιαι ἔγου 

ηά5-ἀηκλ Ἵ ἈΡΡΓΟΔΟΙ 80π16 οπ6. 1 αμ ΐ6 τιΥ 86] ἰς 

ψί-ποϑαῆ ᾿ἴΟ ΥΘΟΟΥ͂ΘΙ, ΓΘΙΊΔΙἢ ΔΙΊΥΘ᾽. 

5. ΕἾΠΑ. ἵππος: Ἔογβθ᾽ : 5Κγ, ἀέσα-8, 1 

ϑυγροί᾽ : 5κῦ. δυδα-ὅ. ἔφερε-ς ἴδοι ἀ1ι|8ὲ Ὀθατ᾽ : 5 
Ρ]. πιᾶ86. τοί. τό-ης Αἰ, τούς “Π|θ᾿ : οἴ]. βα: 

τουηά-ογοά᾽, πΚὸ μαι. σα Αν. νᾶτξ 'νοϊοο᾽, Νὼ 

1,αἱ. πουῖ-ἰἅ8, ἴπᾶρ. Ἐ-ἰα -8. 

6. [π {86 ἐπα] οομμὈϊηαίϊοη 8)5. σιεξᾳ 

ΟΗΟ. 98ηιογζο 'ραϊμ Μ|ΙΑ. Εηρ]. 8ηιογίθ ᾿'θῃ 6} 

[Π6806 480 ἐπ δϑβιιηϊαίίο οὗ {Π6 σ ἴο μι, 
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81.116 φιλο-μμειδῆς, ἴἰο ϑ|κν. 8ηιάψ-α-ἰξ ἜΘ 81η1168᾽ : μέα ᾿πηδ᾽ ἔγοπι 

σμεια ἴοπι.. ἐο ἕν ποαΐ. ἔγτοτῃη ὅδοηι; ΜΒΙΟΝ ἰδ 0 Ὀ6 Θχρ]αϊποά 

ἔγοπι ἔθ αἸογοηΐ οοπαϊ οπ8 οὗὨ βδπά δὶ (ορΡ. 8 ὅ89, 8). 

δ 1. [Ὁ 18 ποΐ ᾳυϊΐζο οογίαϊα ἐπαΐ ᾿π|{14] 8:9 ὈΘΟΔΠΙ6 σσ, σ. 

ΤῊΘ ΓΟ]ΙΟΥ ΠΡ ΘΟΠΙΡΑΙΓΒΟΩΒ πάνθ ὈΘΘη τη866 ἔσσο-ς ἴσο-ς Οἴοί, 

ἐίσξο-ς 'ϑαυα} ψη ἢ ΒΚ. οὐδέ Ἴπ ὈΟΐΠ ἀἰγθοίϊοπϑ᾽ οὐξμθα-ηι '64μ!- 

οοίϊαπι ἢ) δὰ Αγοδᾶ. ἤμι-σσο-ς 'α ἢ τ Αν. ῥγέ-δρα- τινὰ 

Ραγί᾽ (ου ἥμισν-ς 806 ΟϑἰμοΥ Μοῦρῃ. Τ]πἰ. ΙΥ̓ 181). 

Β 9 πὶ. 8. [πι|ρογ. φέρεο φέρουν ποὺ -Ξ ὅ͵|κν. δμάγα-8υα, Ὀυΐ ΞΞ Αγ. δανγα- 
4“.᾽α πάρ. Ῥδῆόγε-ϑδο. ζό-ς δον ἰὸ Β5Κτ. ἐξιε-ξ ἀττον, αὶ 1 ἀϊά ποί 
Δτΐδο ἤγομι Ἐἰσδο--ς, Ὀαὺ ΘΙΓΠΘΥ ὁ- δπὰ π-ϑίθμι οχϊβέθα 8149 ὈΥ βίἀδ ἔγοπι (δ6 

ΟΊ πη, ΟΥἨ Σό-ς δὰ ὈθΘη ΟΑΥΓΙΘα ΟΥ̓ΘΡ ἰηΐο ἐμθ ὁ-ἀθοϊθηβίοι ἔγοια “ἶσ-- 
ΟΡ. νυσ΄-ς : δῖ. πγιε-8, υἷι -ς Ὀθδίάθ υἱύ.-ς. 

1Ὶ τΓ160 δῦουθ δομηρα 80η8 ἃ16 τρηΐ, ἢ πουϊά (Π6η Ὀ6 ροββὶ 0 Ϊ6 

ἴο οχρ δίῃ ὑδμ6 1π|{14] σ- Ξξ 8ὲ0- ἰηβίθδα οὗ .-- ἃ- (δ 166. 5864) ἴῃ 

οογίδίπ ΜΟΓάβ, 6. 9. ἰῃ σάλος Ῥτοιηάθνοι!, βαοίυδίλο᾽ : ΟΗΘ. 

ϑιροϊϊα ἴἴο Β.70}}; σίνομαι Ἵ τοῦδ᾽ : ΟΗΟ. 5εοζμαη ἴο ἀϊβαρρθαγ: 
σιγή 81] 6ποθ᾽ : ΟΗΕὉ. ϑ8ιοῦῖσδη Ὧο ΚΘΘΡ 8:1ϑηἰ᾿ (τί. δια ἐς δια 4-). 

ΤῊο σ σψουἹὰ πᾶγθ ἰἰ8 γϑρυϊαῦ ροβιουῃ ΟὨΪΥ͂ πιά} }}γ (ἴῃ {π6 

ἰΠῺΘΡ ραγί οὗ ἐδ βϑῃΐθῃοθ), ορ. κονέσσσαλος, ὁ σάλος, ἐκ σάλου, 

ἐσάλευον, ἐστνόμην. Ον. Οϑιμοῦ Μοότρῃ. Τ]ηἱ. ΙΥ̓ 869. 

ΒΕ ὁπι. 4. ὟὙὸ ἐπ8 ΔΓΥΙ͂γΘ δ 8η Θχρ  δηδίϊοῃ οὗ σῦ--- Ὀθδὶάο ὕ-: ῬῬίᾳ΄. Οὐττθ- 

ΒΡομἰηρ ἰ0 σίαλο-ς “δι μορ᾽ ἔγοπι ἔσ;-«αλο--- (6. αοίμ. δυ-εἰη ρῖα᾽, ΟΟΒαϊς. 
διε 'Β.}}}8᾽} ἴπ0γ0 οχίβίθά οποθ ἔπ ἔογπι “σξ-ος Ὀθβἰὰθ ὕ-ός (ὁΡ. Θοίλ. 

ϑυ-οἴη 88 Ορροβοὰ ἰο [μ8ὲ. 8.,-ἴηι-8, πὸ γοά. ἀνά Ὀρδίάο ἀμσά 'ἔπο᾽), [86 
σ οὗ ΜῈΪ0}} Μ͵ὸλ8 τοδί θα ἴῃ {Π6 ποῦ ρῥϑγὶ οὗ [Π6 βοηΐθηοο δηά ἔπθὰ Μὰ 

ἰγδηδίογγοα ἰο ὅς ὑός. Οὐ. Οβιβοβ' 100. οἷΐ. 

ὃ 664, 8 Ὀθοδηιθ ἦ ἰπ ῥυῖηι. ἀασθοῖκ 1ΠῚ{Π4}} Ὀθέογθ βοηδηίβ 

δΔηα Ὀούνθθῃ βομϑηΐθ, ἀπά (Π6 8 ἰπ ἐπ6 ἰαἰίον οα86 ἀἰβαρρϑαγοὶ 

αἰοροίῃοΓ. 

ὁ ἘπΠο᾽ : 5Κν. 8δ84 Θοί!ι!. 8α. ἱμᾶς ᾿ἰταρ, τοῖπ᾽ : ΚΚγ. 8ϊτ-ηριάη- 
Ῥαγίϊηρ, Ὀουπάαγγ᾽, Οϑ. 587-10 οτά, τορθ, ΟΒιυ]ρ. εἰ-ἴο ᾿οογὰ 

1) Βροοίοὶ (ΡὮ1]ο]. ΑΖ. 1886 ὑ. 15) ρυὶθ Ἐξιδ-σξο-ς ἀοννῃ 88 {86 ῥτίπι. 
ἴοτπι, τ πο μ6 οοπηθοὺβ τὴ εἴδομαί τινε  ΓΘΒθπιὉ]9 βοηθ οὔθ᾽. ΤῊ που]ὰ 
ἀο ὙΘΕΥ͂ ἯΟ6]1 88 γορδγὰβ τιϑϑηΐηρ, Ὀυΐ [ἢ6 αβϑυπιθα βυΐῆχ ἰογπιδίϊου ἰβ ποὶ 

᾿υ8Ώ 8616. 
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ὍΡΘ. ὕς Ῥίρ᾽ : [μ{. 5-8, ΟΗΕ. 810 δον (ὁπ σῦ-ς 866 
τθη. 4). ἀμό-θεν Ἰγοῖῃ ΒΟΙΩΘ ρ]806 ογ οἰῃϑσ᾽ : σοἰἢ. 8:8 

ορῇ. ἤβηιηι-ό-. 

Ηομ. ἦα (Αἰἰ. ἡ) Ἱ παβ᾽ : ΞΚγ. ἄδ- αηι, Ἰπὰρ. ᾿ἔ6-ηι. 

γένους ᾿σΘΠ ΓΒ : ΞΚτ. ἡάμαδ-α8 Τιαὶ. σοηογδ. 2. 8ρ. ταϊά. 

φέρῃ (φέρω Ἱ Ὀθ6τ7) : ὅκν. ὀλάγα-δ88. ἥδετα Ἱ Κπον 
ἀυδα3-ὅ- αὯ1. 

Εθπι. 1. Κοπιοίϊπιοβ σ ΒΘ 6118 ἴο ἢᾶγθ τοδὶ πϑὰ υὑπαβοοίϊθα ̓  

ΤΟΥ͂Θ]Β, 88 ἴῃ τίθε--σαι Ὀθ65᾽46 φέρε--αι, δοΥ. Αἰί. ἐποώγσα ὈΘδίὰθ6 ΕἸ]. ἐποι 

{8 ροϊπξ 8600 {86 δοοϊἀθποϑ. 

Τπ1}8] ἢ ραββοὰ ἰηΐο (Π6 βρίγιπβ θη] ἰῃ Ρῥστῖπι. ΟἿ 

ἃΠ δϑρίγαίθα θην ΟΥ ὦ τῷ 8 Βίοοά ἴῃ {Π6 ποχὺ 8011406 

ποχ θὰξ ὁπ6. ἔχω Ἱ δο]ά, παγθ᾽ ἔγ. ἔξχω (ορ. ἕξω, ἔ-σ 

ϑκν. δάϊιξ Ὁυθυρονγοτ᾽, [πᾶρ΄. δοί. ἤβδόδησ; ἤσχω ἴτοτπι ἢ 

ἐδεθλο-ν 'δοα ̓  δοβίάθ ἔϑος 8ϑαίΐ᾽ : Ξ5Κγ. βάάα8- ἱδοαΐ, ἃ 

ἄ-λοχο-ς ΘΟΠΒΟΙΒ ἰοτὶ᾿ Ὀθδίάθ ἅ-παξ Ὁποθ᾽, ἅ- Ξε 5Κτγ. 8α- 

πάρ. ἤ8η:-. αὔω Ἵ ΑΥῪ, στο ἴτοαι δαύλω, οἷάον ᾿αυὴ 

[πἰ. αὔσω) : 1χ{8. 8α8-α-8 ᾿'άτγ᾽, ΟΗΟΘ. δβδῦγδη ἴο ὙΠΟ, ἃ 
τί. δαμ8-. ἔχω : ἕξω ἀπά αὕὔω : αὕσω -Ξ-: τριχός : θρίξ. 

ΒΕ πι. 2. αὕω ὈοΒδίάθ αὔω ἀπά Αἰδ. (ἰπβοτὶρί.) ἔχω ὈοΒίάθ ἔχ 
[ογπιοὰ δου αὕσω, ἔξω. ΟὈΠΥΘΥΙΒΘΙΥ αὔσω [ὉΤ αὕσω, πεύσομαι ἴογ 

(8 4960). ἴῃ 1|κὸ ΤΘΠΠΘΥ ΘΔοἢ οὗ ἐπ6 ἔνο ΤΌΓΠΙΒ ἁ«- δἀπὰ α- ᾿σ|} 
Ὀογοπὰ ἰΐ8 οΥἰ κ᾽ Π8] ΒρΡΉΘΓΘ, 6. 5. ἀ-θρόο--ς αἴϊον ἅ-πᾶς 6ἴο., ΘΟΠΥΘΓΒΘ] 
δο-ς αἴξοτ ἅ-λοχο-ς ἀ-δελφό-ς οἴο. Ορ. τοι. 8. 

Τηϊπαὶ 8:.9- Ὀθοδη)θ γΟ 66 1685 .5-, δπᾶ {818 Ὀδθοδπθ Ψ}»... 

οἱ ἕξ 810], 8θ᾽ : 5Κν. 80ρά-. Ορ. 8 ὅ608, 7 οπ σάλος οἵα. 

[π|0|4] 8.- Ὀδοδπιθ ἢ-. ὑ-μήν ἴΪΠ Β|κἸπ, βίπον : Β.κγ. ὃψ 

ϑέυπρ, βίταρ. Μοάϊαὶ δὲ Ὀθοᾶπθ ς, ΜΆΘΟΙ ἀἰβαρρθαγοί 
Ηοπιοῦ. Ηόομ. τοῖο Αἰὐ. τοῦ οὗ (πο ἔγτοπι ὅτο-ὅζο : ΒΥ, 

800 ὃ 18]. 

Ργη. ὅτ. ἢἀ- (Ξ-ξ [πᾶρ. 8-, 8..-, 8᾽- δπά 2ὲ-, ἃ 12. 

ἰοβὲ ἴῃ 1οϑθίδη δοοογάϊηρ ἰο (6 ἐθβει πη οηῦ οὗ ἐῃ6 οἱάὰ 

ΤΩΔΤΙΔΠΒ: ὁ --- ὁ οἷο. (Μοίβίος ατίθοῃ. 0)14].1 100 4). ,.- 

ἴο πᾶν ὕθθῃ γϑάυοθα ἴῃ [Ιοῃἱο- Αὐδὸ δ δὴ ΘΑΓΥ ὈΘΥΪΙ 

ἀἰβαρροαγθὰ αἱέορϑίῃε, ἴῃ (Π6 οἰ γιϑίϊαμ ΘΓα. 

Βοπι. 8. Βοβίαθβ ἐπ ἔόσπιβ αυοίοαὰ ἴῃ τοπι, 2 ἐμοῦ ὅσγο βὲὶ] 
οἴβογβ πὶῖὰ Ὁ- ὙἜΘΓΟ 6 ΒΡ᾿ ΓΙ 8 ΒΡΘΓ πιϊχξ δ ὀχρθοίθά. [ἢ 80πὶθ 
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ΒΘΘΙΩΒ [0 ὈΘ ΠΙΘΓΘΙΥ ἃ αυθβίϊοῃ οὗ ἱποχϑοίηθθβ ἴῃ ἴπ τοργϑβϑηἰδίοη οἵ ἰδ 
βουπᾶὰ. [Ι͂ἡη οὐΐιον οα8θ8 ἰδ 18 ποῦ οὐ 1688 οἶθδὺ ἐπδὲ ἔΠ6ῪΥ παᾶνθ ὈΘΘη ἴογπι- 

οἀ ὈΥ̓͂ Θπαίοῦσυ. Τῆυβ Αἰὐ. ἀλχυών ᾿'Κίηρ ΠΒηοτ᾽ Ὀοϑὶάθ ἀλχυών ([,4ὲ. αἰοδάδ), 
ΔΙΟΥ ἄλς ἔτοπι ἔσαςς (ἀθ6 βαυβθυγθβ οοιμηραγίβοη οὗ ἀλχυών σπῃ ΟΗῸ. 8ιδα- 
ἰαισρα, Μότι. ἀο ]α 800. ἀθ Ἰΐησυ. ΥἹ 15, ἀοθ8 ποῦ ΘΟμΥΪ ΠΟΘ τη6); ΒΟΥ. ἄμές 

(ϑικυ. σδηια-) δον ὅμές ὑμεῖς ἔτοπι ἔευσμε- ((ο ὅν. ψμένια-. ὶ 129); 

᾿ (ΒΚι. ἄϑι2) αὔνδου ἔοτπιβ ἔγοπι :ὅ- δὶ [πᾶρ. 866-; Ηδθρτδοὶ. ὀχτώ 
νὐ. οοἱ) αἴϊου ἑπτὰ ᾿δορίθπι. Εὐγίμοῦ εἱπόμην ἴῸΓ Ῥεϊπομην (ἔγουι 

ην) αἴϊου ἑπόμην ἕπομαιγ δα ΠΙΔΗΥ͂ ΟἰΘΓΒ. 

86. [ηἰ{14Δ]} 8 Ὀθίοτγθ ᾿ Ὀθοδη]6 888 Πηαἰθὰ ἴο {818 ἴῃ 

66Κ, 6. 5. νέφτα 866. ϑηον: [{1{Π. 8ηὅσα-8 οἴο., 8606 ὃ ὅ50. 

ἰδ ἰηῖ8}] ψὰϑ β6}}} ργοϑουυθά ἴῃ ἀγαά-ψψιφο-ς ᾿ἀθθρὶΥ͂ 

ἢ Βηον ἔσννη θεαί (Ο ἶν. 5πμ4-ἰ6 ᾿δ]απ᾿, ΟΗΟΘ. 

ἱΓοδά, βἰγϊηρ᾽) (8. 664, 4). 

ΘΕΘΘΙ 8 Βοπδηΐ δηα [Ὁ] πρ᾽ μ888] οὐ ὈΘίΎΤΘΘἢ ἃ Πδ88] 

ΠΡ Βοηδηΐ, ὈΘΟΔΠΊ6 888 πϊϊαίθα ἰοὸ {0 Π888] ἴῃ Ῥτίπι. 

ΤΊῊΘ ϑβϑίαρο οἵ δββὶ )]δίϊοη γοιηδὶ θὰ ἴῃ 1, θη δα ὰ Νογίἢ 

᾿ἢ, ΨἘΠϑὲ ἴῃ (86 οἶμον αἰ] θοὶβ 4 γϑαποίίοη οὗ {Π6 π888], 

{ἢ ᾿οομηροηβαίίοη ᾿θηριμϑηΐηρ (οΡ. 8 618), ἕοοϊκ ρἴδοθ. 

ο-ς 881ηϊηρ᾽, ἰο φαος : [,680. φάεννο-ς, ἴοη. φαεινό-ς, Ὠογ. 

Ἐέσ-τμι Ἵ ἀπ (ΒΚκνυ. ἀδηιὴ : 1.680. ἔμμι, Αἰ, εἰμὶ, 1)ογ. 

μα ᾽να ]θ᾽ ἔγοτα ἔζωσομα : {1}. 78:ηνὦ 'σινά θ᾽, τί. 708-. 

ιἰενεσα Ἱ γοιηδὶποά᾿ ἔένεμ-σα Ἱ αἸϊ]οιίαά᾽ : [.680. ἔμεννα 

Αἰΐ. ἔμεινα ἔνειμα, ον. ἔμηνα ἔνημα. θη. ἔμηνσοος οἵ 

ἐπ᾿ (Ο.1ν. ηι18) : 680. μῆνν-ος (ΤΉ 688. ὑστερο-μεινν-(α), 

᾿ μηνοδς. 

ΘΑΌΘΠΕΥ οϑιηθ ἰο βίδπά Ὀσδίοτα μ δῃηὰ ν δραὶῃ ὈΥ ἴογι- 

Ώ. ἸΠπ8 τ γα ἰογτηθά ἐσμὲν ᾿βαμημβ᾽ Ὀ681 46 γορΌϊαγ εἰμὲν 

ὲ ἔστι, ἡμφί-εσμαι Ἵ ἃτὰ ἀγοββϑϑά᾽ (τί. υ68-) Ὀθβίἀθ γϑρυϊαῦ 

ΒΓ ἡμφί-εσται οἷο. ΤῊΪΒ σμὲ 88. Μ6]11 88 (δὲ τ πιο ἈΓΟΒΘ 

(48 ἴῃ αἀσμενο-ς Ὑ6] οἰ ρ᾽ ἔγοτμῃ ἔσξατ-σ-μενο-ς, ἰο ἥδομαι, 

ς ὀσμή 81η6}}᾽ -ΞΞ ᾿οίβηιᾶ, [αὶ ἴθ, ᾿οδ Ἐ σμᾶ, Ὀοδἰὰθ ὁδ- 7] 

ηἴο ζΖῖ; ΜΏ]ΟΝ 8 ΒΏΟΝΩ ΟΥ̓ {Π6 Βρο] Πρ ζμ απὰ Οτἴοὶ. 

Ξ χύσμυ-ς, (ῃ6 ρ οὗ ψΒΙοΐ ἴῃ (86 ἢγδὺ Ἰηβίϑησθ ἀγοβθ ἔγομῃ 

βορδότειο-ς, 8 598). Οπ (Π6 οἴεὺ ἢδῃά (88 ΠΘῪ σν δ6- 

Τηυϑ ἰῃ Αἰ. Ἐέσνδιι ἰοοὶς ἐπα ρἴαοα οὗ ἐπ γϑρυΐαῦ (Ἰοη.) 
ἄγθϑϑ δέος {π6 ἔογπιβ ἐσ-θῆναι οἷο, δηὰ ἐπῃὶβ Ὀδοᾶπιθ 



ἢ 5ρ8ὅ---566, Ιηᾶρ. 8 ἰη ατοοκ. 

ἑννῦμι ΡΓΟΌΔΌΪ αὐ ἐμ6 βᾶπη6 ἐΐπιθ ἤθη “Πελοποννη. 

"Πελοπῆςνησος. ἴπ ἴΚα πιδπποῦ Αἰΐ, ξώννδμε ἔτοπῃι 

ΠΘῊ ΤοΓΙη  ΐοη [Ὁ τορυϊαῦ ἔζωνῦμι, ορ. ζώνη ὍὍο]Ὁ 

τί. 7ὅ8-,. πὰ οἴογβ οὗ {Π6 βᾶπι|6 ΚΙπά, 

87. ὈΘΟΔΠΊΘ νοΐοθ 688 ρορ ἴῃ ρῥτῖμι. ατϑοὶς, ΜἘὶ 

δ ΠΡ] σα ἰοη πὶ ἐ4}}γ. Ηοπι. ἔ-ορεε ῥέε ᾿θονοά᾽ : ἕ 
δγάυ-α-ἰ, Ον. 8 260. ΤῈ ἰ8 ἀουθ ἢ} ψ οί Γ 880] 

ὙΠΘΓΟ Π6 6 14}}}7 τοἀποθα ἰο ρ ἰδ ᾿οοπιρθηβαίίοῃ 

8 Ὀροδπιθ λλ, ἱπι {4 }}}Ὺ λ, ἂ {Π6 88Π|6 ΡΘΥ]0Ὸ 

μετα-λλήξαντα (Τὶ. 1 1517), λήγω Ἱ οοαδο᾽ : ΟΗΘ. [αι 

ἰδοῖς, ἰαχγ᾽, τί. δδᾳ-. 1,680. χέλλιοι, ἴοπ. Αἰξ, ; 
χίλιοι, [6 Σ οὗ βίοι μα8 ποὺ γοὲ Ὀθθη βα ϑέδοίου 

Ποῦ. χηλιοε πουϑαπά᾽, ἔγοτῃ ἔχεσλειο- : ΞΚΥν, 8α-άδβγα 

[πᾶν ἐδῥοδίο- ἐϑ[ο5-110-. 

8 666. ΤΥΔΗΒροβιοη οὗ σ᾽ βοϊἀοπι ἰοοΚ ῥΪδοι 

[,μ680. σκίφος πογά᾽, ϑΐγτγαο. ψέ Ιοη. σφέ δθ᾽. 

ΑΑββὶ π}}] δ ϊοη οὗ 5 ἴο [Ὁ] ηρ ΘΧΡΙΟΒΙΥ ΘΒ ΟΥ̓ ΒΡῚΙ 

[πΠ6 δέ, ΜΜΒΙΟἢ Δα ἀγίϑθη ἔγομῃ εἶ (δ 490), ϑιοοά 64! 

δέ, 1,26. ἀ-ττᾶσι" ἀνά-στηθι Ἠδϑγοῖι.,) ἀκκόρ Ξε ἀσκός 

Οτοί. ἀοτγέγῃ μέττες ἋΡ ἴο᾽ ἔτοπι ἔμεστες, ΜΏ1ΟὮ τῇ 

οα 88 μεστε-ς (ὁρ. μέχρι-ς ἄνευ-ς οἰ6.) ΟΥ̓ 88 μεστ᾽ 

μέστα). Βωοί. ἔττε τε ἔστε '(1]", ἐμαὶ 8, ἔς τε, ἔτι 

τὰ Κηον᾽. Οὐτοῖ. 600 ἴτοπη σθ, 88 διδόθθω --Ξ διδόσ 

πρόσθα, Βωοΐ. τθ, 48 ὀπιτθοτίλα ᾿ουἰ16 8. ΤῊΘ 

ΔΙῸ ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ Ὀοί! ἰο Ὀ6 τοδὰ δῥῇ: 8 Ὀθόαη6 ῥῥ. 

(ἴθθαντι Ὁ) Ξε Αἰ. ἱστᾶσι βϑῆονγθ [μ6 ἀθυθὶορπγθπί ϑι 

ὈΙθαρροάγϑηοθ οὗ σ ἴῃ οομηϊπαίομβ οὗ ἰῆγε 

πτέρνα 66], ἔοοί᾽ : 5Κν,. ράγξῥμ!-ὃ ΟΗ6. ΟΝ. ξόγβϑηα 

Ἱ δρι᾿ ἔοπ ἔ(σπεῦτλω (δ 181 ρ. 119), 'ἰπ ο486 (ἢ 

(6 σ ἄοθϑ ποῖ οοπθ ὑπάθῦ ἃ ὅ89, 8 (ορ. ΟΙΒι 

ϑρ1). πτάρνυμαι  ΒηθοΖθ᾽ ἔγοιῃι ἔπσταρ-; τί. ρδέθγ- 
8. 86. οὗ {86 σ-δοτγίβ πάώλτο (αοί. ἔπηλα Ἵ ϑναῃρ 

ἔλεξα Ἵ τοϑά᾽) ἔτγοιη ἤπαλ-σ-το, ἔλεκ-σ-το, [οτιηθᾶ 

ΤΟ) ο οἰ πρ᾽ ἔγοπι ἔσξατ-σ-μενο-ς (8 ὅ6δ); ορ. (86 δ( 

αἶ8οὸ ἑχκαίδεκα, ἔχμηνο-ς οἰο., ψΠῊ ἕξ χ᾽, 



424 πὰρ. 8 ἴῃ [Για]ῖο. 8 561--568, 

1{4110. 

8 6671. ϑοιηθ οὗἩ ἰΠ0 οἤδηρθθ, ὙΏΙΟΝ 8 υπάονθηί τη 

ΤΠ 4]16 1801, Ὀθίοηρ ἴο ὑῃ6 ἀθυθὶορηηθηΐ οὗ ἐμ βορδγαίθ αἰδ  θοίβ, 

88 ἰδ ϑῃονῃ οἰΐμοῦ Ὁ [,δὐη οὐ {πΠ6 ὕπιῦν.-ϑϑηη. ἀϊα]θοίβ, 6. Κ. 

[,μαἱ. αὖπι-8 ἴτομῃη ῥγῖηι. 1,6, ἔα()68-50-8) ορ. ΤΠηιῦΓ. Δἢ 68Π68 

'δδιΐβ. 
ἴῃ οΟΥῸΡ οα808 (16 δρτϑοτηϑθῃΐ οἵ {π0 [4]. Ἰαηρτιαρθθ, 88 

οΥἱποοὰ ὈΥ ὑποὶῦ τποπυπηθηΐθ, [υ8{18668 ΟΌΓΡ δϑογ δῖπρ (ἢ0 οἰδῃρΘ 

ἰο {6 ρογϊοά οὗἩ {0 [{8]. ῥγΐπι. σοι Υ, 6. ρ΄. 2 ἴγοιῃ 8 ὃθ- 

{ΘΘΏ ΥΟΥ͂ΤΟἾΒ ἸΏΔΥ 6 τοραγάθα 88 ῥγίπι. [{4]10. 

ΤΏΘΓΘ ἃΓ0 ΟΒΟΓ δϑϑοίοπμβ ψΠ0ΤΘ ἯΘ 816 ὉΠ84ΪΘ (0 ΒΑΥ͂ 

ΠΟῪ οἷά (ΠΟΥ δ7θ, Ὀδθοαυβο (6 τηδίθυϊδὶ ἰβ ἰοὸ [ἰἸπιϊ θά, 6. Κ΄. 

[μαἱ. «ὃγ- ἔτοιῃ -87.-. 

8 668. 8 ψγὰβ τοί πρᾶ ἴῃ 411} ἀϊδ]ϑοίβ: 

1. Ιπ|Π|4}}Υ Ὀθέοσο σόσοὶβ (Ἰπο]υαϊπρ μ). 1,8. 8-μπὲ, ὕὉπιν. 

8-:οηιΐ Οδο. 8-οἱ δυηΐ, : 5ΞΚν. 9-ἀπέϊ αοίμ. 5-ἰπ62 τί. 68- Ὅσθ᾽. [μδἱ. 

88) 80ῦο-8 8μ0-8, ὈΙΙΌΓ. 8680 «(01 Βγν 68. δϑαυπι ΟΒβο. βί761 8:0)" 

ϑύναἀ 800]. δϑυδ'᾽ : Ξίκσ, 8δυά- οη, [μ4ἰ. δμᾶσί-5 : βκτ. δυαάίᾧ 

αν. ἡδύ-ς ΟΗΟ. βισμαχὶ [πᾶρ. "δμαάτις ἱδπνθοῖ, ᾿ἰουθῖγ. [μ8.. 

ΒΟΥΟΥ͂ ἴτοτη ᾿ϑιιθ8)" : ὅν. βυάδᾶ οἷο., 8606 8 560. 

2. ἴπ οοππηδἰηαίϊοη ΜΠ ΘΧΡΙΟΒΙνοΒ δπὰ 8. [.Αἱ. 8ροείδ, Τὐπιῦτ. 

βρϑέυγϑ ἱϑρθοίοτί : 51|κγ. δράξ- ΡΥ, πδίομτηδπ᾽, τί. «εἶς. [μΔ(’ 

ϑίδσ, Ὁτλῦν. βέαλίξίο ᾿δϑἰαμπίο᾽, Οδο. βίδῃίη ᾿βέδ αι : ΟΥ. στασι-ς 

οἴο., 866 ὃ δῦ5. [μα{. ο6ὲ ὁδδα, μῦν. 6ϑὲ Οδβο. [8ὲ ὁϑμα : ΟΥ. 

ἔστε ἔστω, τὶ. 68- Ὅθ᾽. [μαἱ. ρίϑέμ-πι ρἰβίογ, Ὁταῦν. ρΡ 8. ἱρίδίππι : 
5κτ. ρέδῥέά- ταν θα, ρστουπά᾽, [1,Αἱ. ϑεαδ : αοἰκ. δζαδα Ἵ δβογαρθ᾽ 
11|8. εζαδόϊ, ἴο οὐδ, ορ. 8 846. [μ6ὐ. σηδ-δοῦ πδ-δοῦ : τ. 
γι-γνώτσχκω Ἱ ροὶ ἰο Κπον. [,40. 8ογρϑὲ : ὅν, ἀἄ-β8ἄγρε-ανι 
δηᾶ ὦ-δγ ἄρ8-αηι (ργθ8. δϑάγραπι! Ἵ ογτθϑρ, οὔδν]}}), ατ. εἶρψα (ἕρπω 

Ἱ οτθθρ, 507. Ρτοροβίἐΐοι ρῥτίτη. [4]. ἴ0}8 : [,δἱ. οὐδ-ἐγ μα τοαῦ 
ορβίγ πα, οδο-ἰοπαῦ, Ὁταῦγ. οϑ-ίοπάμε ᾿οβίοπαϊζο, [π|014] »8- ΒΘ6Θ1Ὲ8 

ἰο ανθ Ὀθοομηθ 8- : [.8[, ϑ8αδιιίμτηι δοοογαϊηρ ἰο ΟβιποΥΪ ἔγοπι 

ρβαϊίο-ηι : αν. ψάμμο-ς 'δαπᾶ᾽ ἔτοῃ ἔψαφ-μο-ς, ἰο τνῆφο-ς 86) 

βίομθ ). [,4{, σοηποδ8ὲ ἴσο "-ομέδξ, ἰο σομεσμέϊδ, 866 ἃ 50]. 

1) [Ὁ ἰΒ ποὺ ργοῦδθ]ο ἐμὲ ρ8- 888 Ὀθοοθ ρ- ἰῃ ραϊρᾶνα ἀπὰ οὐδποζδ 
(βίο!ν 1μαἱ. ατ. 8 68, 2). 
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νείεγ- 8 ὈείεγΥ θη -δ, ἰὸ υείμδ -εγί8 -- ὅτ. ἔτος -εος, του ἢ δϑβοοίδ !οῃ 

χἢ λέδεγημτ8 ἄσογγίηη- 8 οἷο. ὙΠ οἱ γ. ρμαδογίἂβ ἰο ρμδδδ -ογίβ, αἴϊοτι 

ἀδεγίᾶ8 σπὶτ ο]Ἱά γ΄. 

Βοπι. 8. Αἴΐϊοτ {πΠ0 σοποϊυδβίοη οὗ ἐπ Ῥγοοθϑβ οἵ τμοίβοϊθπι 8 οἴϊθη 

68π|0 ἰ0 βίαπά αρδὶπ ὈΘΙΘΘἢ ΥΟΥ͂ΘΪΒ δπ ἃ ΠΟῪ τοιιδὶπθὰ υπαβοοϊθά, ὁ. ζ΄. 

φμαοδῦ ἴτοπι Ῥημαε8-8ῦ, μαμδῖ ἴτομι "λαμβ-ϑῖ. Τὴ δβϑυρίοη 8 ἀπβϑὲϊ8- 
ἴλοίοτγ ἐπαὶ πᾶβι-δ (60. πᾶγ-8 πᾶγί μην, πᾶϑβ- ἰγίΐετηι, 5Κτ. πα8- ΟΗΟ. μα 

'(οθθ᾽, Αμρ8. παϑδἄψνγϊία ᾿ποβίγ]8᾽, [10Π|. πόδὲ- 8 “ποβθ᾽) Μ88 ἰογιιϑθὰ ΔΗΘῪ τοὶ 
8 ΟΠ. 5855. ""ᾶάβ (ορΡ. αμγῦγοα οἴο.); {πΠ0 8 ἰῃ 81δν. μοϑδ 186 8180 βίγϑδηᾷ 

(8 588, 2); ἀϊά 89 ατγῖϑθο 'ἰπ ὈΟΐὴ ἰδησυδροδ ἔγοιῃ ἃ ἔοστῃ ὙΠ} -8-6- (β[6) 

"ηδ8(6)65-, αΡ. 81κτ. ναὲδ-ά-) 

8 610. 5 Ὀδοίοτο π88}8 δηα ᾿!ᾳυϊά8. 

84. 8. Αἰβαρρθαγρά ἴῃ [,8ἱ., Ὀὰξ ψγὰ8 τοίϑ θα ἴῃ {Ππγ]δῖ 

[,4ἱ. πᾶγο, ὕπηῦτγ. ϑηδία ᾿'ππιροίδ᾽ : ΞΚν. 9ηάτ-πιὶ Ἵ Ὀφίῃθ, ψ88] 

Μαίοτ,, ΟΟἾν. 8ηἄνη ' ΒΥ Ϊπιπηϊηρ΄. [,αΓ. πἰπσιξ πὶ : 1}. δηὄσα- 

8ηον": [ ΤΠπ|ῦτ, πηοίμ 18 τ} 8}}}1} το]αϊθα ἰοὸ πἰησμδ, τ ἮδΥ 

Π6γ6 ἃ ἀβογθηΐ ἰγθαίπηθηΐ οὗἉ ᾿ῃ1}{18}] 8.2- ᾿ ΠΟΙ ΤΑΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΪΥ͂ ἀΘρθῃ 

οη ἀϊδοτοηξς σοηά!!οη8 οὗ ββηάἢϊ. [.84ἰ. περ 8: ΒΚι. δημδά ΟΗ( 

δμγα ᾿ἀδυρηίοτ- π-ϊα ν΄, αδηῖι-8 αδηοι-8, {ΠππΌΓ. Δ ἢ 6868 ᾿δδη18 

ἰο α68 αογὶβ, ϑκν. άψαδ- πρϑαΐ. ᾿πηϑίϑ], ἱγοη. [,.δἱ. ρδηἷ-8. το] 

Ἐρε8-ἷ-8: 5Κν. ρά8-αϑ ἀθυΐ. ατ. πέος πθαΐ. 'ραηΐβ. [μ4(. αδ- ση 
θεβ46 ἐδ-σιβ-ίδ, τί. ὅοι8-. αἰϊονιήπογῦ ἴτοτη ᾿αϊ8-η. [Ι͂π ϑ8α ὲ 

Ροίὴπ ἴγοτη 8. ϊ5-6 ρμοΐΐ8-η6, υἱάφη αδὲη ἔτοτῃ οἱ ξ8-36 αδῖ8-π6 (ἢ 

ἰοῆρ γονο ] ψὰ8 Βῃογίθποα αὐογ {Π6 ἀγορρίηρ οὗ {Π6 8 δπὰ (ἢ 

Βη8] -6. 

χΉ, ἔδη. ἰᾶμπα, Ο.]αἰ. ἱπβουρί. ἰοϑπα, ἴτοπι ἤίομο- 8πηᾶ : Αν 

γαοχόπα- ᾿ϊπἰηρ᾽, ϑ8δηΐ ἴτοπὶ ἴ801-πῖ. ὄπμμεσ ἴτοπη ἴ62- 

ρέηηα, Ο.]μαἴ. ρόβηα, ἴτοπη ἔροί-8πᾶ, τί. ροί- Ὧγ.. 

8Πι. 8 Αἰβαρρθαγθὰ ἴῃ [,αἱ., ὈὰΓ 88 γϑίαϊ πὰ πιθάϊα}}γ ἱ 

ὕππθγ.-ϑαπιη. αἱ. γιογάα ᾿αἰνι : 1}. 8»»εἰγαδέϊ “ἴο δβέϊη κ᾽, τη- γι: 

“πο Βἀ γί] : 5 τ, δηηάψ-α-ἐδ 'ϑη11168᾽, ργζηιμ-δ, ῬϑΙρη. ργίϑιννε 'ρτίμηι 

ΟΓ Ῥγϊαπι. [μαὐ. α-ηιοῦοῦ ἔγοτη ἔαίβδει. {Ππ|0Γ. ρα 8116 ἰουΐ 

ϑΚν. ζά-δηιαὶ ἴο πποιηρ᾽: ἀο {Π6 1,6[. δΔάνϑυθθ φμοηὶ οὶ 8ἢ 

φιιαηλ 4180 Ὀδίοπρ μογθ ἢ Ο8ο. ροβη10-1,. Ῥοβίγθπιην,, ΟΡ. 1,8. ρῦν 

ἴτοτη ἔρο8-Ή6. 

Ἑ 6". 1. [Ὁ 16. ἀυποογίαϊη πῃϑίπον Οαϑηιξηα τῷ (ατδηῆα δηὰ ἀμδηιῦ - 

ἀἰωνπδ (ἀμδηιο ἴηι ἴ000) ἵἴπ Ῥαμ]. Ε'Θϑῦ. ΔΓ Θχϑ}]608 οὗ ἐπθ γϑίθηϊοη ἴῃ [,8 

ἐβοι οἵ 8 ἴῃ ἐμ18 ουμδἱπδίϊοη 8. Οὐτβϑθη Κυὶί. Βοῖίγ. 481 τγοζϑγι 
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οοϑνμέἑεν6 ΞΞ- σορίηογε ἴῃ [ἢ6 88Ππ|0 ϑοῦγοθ 88 οοπέδιηϊηρ -- Ὀπὺ ΒΑΓΑΪγ 

ΕΙΡΒΗΥ --- ἃ ο0η8-, [ογτϑὰ 1 εαὖϑ ο(δ)8-, Οδο. 82 οἷο. Ον. αἷβδο Βομοὶοσ 
ἘΒοῖη. Μυβ. ΧΧΧΥ͂Ι 241 ἢ. 

σῆὶ, 8: -ἐδηιθη ἴτοπι "-ἰδσηιθῆ. 588-ηιδηδίγί-Β ἴγοτη 8έ5-Ὅ 2. 

διιογοῦ ἔτοτη ἴ62-"1. 

8, 5 ΜΔΒ ἰοϑὲ ἴῃ [,δ΄. ἰαησμοῦ : ΟΗΌ6. 8ἰωοῖ ᾿βἸδοῖς, Ἰαχγ᾽, 

τί. 8ἰδαᾳ- (δ 8656). ἰαδυῖσι-8 : Οοίἢ. δἰέμραη ἵο 8110. ἀξεϊμ ἔγοτῃ 

Ἐαὶ8-ὶ. ριϊι-ηι ἱῬοβῖϊθ ἔγοπ)Β ὄρίηδ-ῖο-ηι, ἄϊμτηι ἴτοτη Ταμδβίοτηι, 

806 ὃ 208. 

αὶ, ἰδῖ, ἄϊα ἴτοι ἕααϊάᾶ, ἰο ααἰΐα, ΟΗΟ. αλδία ἀχ]οὶ. 

οὔἶιι-ηι ἴτοτα Ῥρθαΐο-ηι, ἰο σοχλϊμτηι. διίίσο ἔγοτα ὅ6χ-ῖ. 8οᾶϊα 

ἔγοιη ᾿βοαη-δἰ4, ἴἰο 8οαπαῦ. 

Ασοογαϊπρ ἴο ΒΟΙῚ6 80}018418 (8606 Κὰμη Ζίβοιν. ΧΧΥΙ͂ 828. 

ΧΧΥΙΠ 270) 8 ἀϊδαρρθαγθά ἰῃ 1,4. Ὀθίοσθ π8884]18 δηά Ὀδίουθ 

ἐ “ιμβουΐ ΘοΙμροπβαίίοη Ἰοηρίμβοηΐπρ (οΥ τ ἢ Ἰαΐοῦ βηογίοπιηρ 

οὔ [π6 Ἰοπρίβοπθα γονθ]), ἢ {86 γον] ψὰθΒ υπδοοθηίθα. ΤῈ6 

Ιοαϑέ ἀου δε} Θχϑπρ]ο8 ἅτ Οπημόμα (τοπι. 1), ο-νιέδ ἴτοτῃ 

"ο(ρ)δ- πε δ, οογγριμόπέι-8 ἔτοτη δοογροβ-ἰὀηΐο-8, οοἰΐπα ομϊέμα ἴγοτα 

τοο(ε)-δἰ-πᾶ. Τὸ ἰΒ Ὦ6ΓΘ ἃ απθβίϊοη οὗ ἰαίθγ [,6δ΄. δοοοπίυμδίοη 
(8 681), ἀπά οἡ δοοουπηΐ οὗ ο-» "Ὁ τὲ που]ὰ αν ἴο Ὀ6 ἀϑϑῃμηθά 

ἰῃαὺ ἃ βϑῃοτί ΥΟὟ6] δὰ τορυ αυ] ἀγίβοη ἴῃ αεηηογῦ δ-ηιόν σῦ 

οἴο., αυοίρα αὔονο, δπὰ {μαΐὶ {μ6 Ἰοηρ ΥὙΟὙ6] 8 ἄϊθ ἰο ἐδ 

ΒΠΔΙΟΡῪ οὗ ἔογπιβ ψἱὰ ἀΐ- ὅ-. 

Ιη1}4] 8 αἷδο ἀἰβαρρθαγθὰ ἰῃ οαϑθ8 ὙὯογΘ 1 οϑηθ ἰο βίβη 

Ὀοίοτο ὦ δἴξον {η6 ἀγορρίπρ οὗ ἐ, Ὀυὺ ποί υπὲ}}] 4 ἰδίϑὺ ρογὶοά. 

δέ118, 8ἰ15, ἴ18. δἰίοσμβ, ἰοσμβ. ΟΡ. α]8ὸ ἰδη: αὕ. σπλήν Βρ]θθη᾽. 
806 ὃ 508. 1.. Ηαδνοί, Μόπι. ἀθ ἴα 8006. ἀθ Ἰίπρυ. Υ 229 ἔ, 

ἀογίνθθ ξἰδοῦ ἴτοτη ἮΜ δἰοοῦ, τὸ ρείμ-ηι ἴσοτα Ἐρίπϑβίο-ηι ὃ 208, 2. 

87 ὈΘΟΔΙῺΘ ῥ᾽, ἔυγίθοῦ 7γ, ἤθηο6 τηθα14}}Υ [,αἱ. ὃν. ΕΣΧΔΙΊΡ]68 

ΟὨΪ ἴῃ 1. ,ηῖσμδ: α΄. ῥῖγος ᾿ἴγοϑί᾽, ορῖ. ἔβγῖσοβ. γγᾶσιωντῃ: 

αν. ῥὰξ -γός Ὅογεγ᾽. ϑδοὐγτηιι-8 ἴτοιη ἔβμθβυ-ῖηο-8, ἴο 80ΥῸΥ: 8Ετ. 

βυα8α7- ϑ80α87-, ἱπᾶρ. ᾿ϑμόϑογ- ᾿84657-. σθγοόγι-ηι ἴτοιη ἤοογ 5- 

γο-α,) ἰο 5. ἐέγαδ- οδά, γπποῦν -8 ἴγοτα Ἐγ 68. γ-8. ἰὸ  ἔνιμ8 
«ογΐβ, Καμοδεΐμ-8. ογαδγῦ ἴτοτα Ῥογᾶβεγδ: ΓΉ. δ)ίγθστ- ὦ οἷο., 866 
88. 308. 806. ηιοριδγ-ηι ἴγοτω "μιδηι8-γο-  ΟΟἿν. πεῖν 'α ρίϑοβ οὗ 6 β δ᾽ 

(8 ὅ14): Ἐηιδηιϑ-γο- Ὀθοδπι6 ἴῃ 14]. ἢγϑί οὗἉ 411 ὄριθηβγο- (δ8 207. 
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612), Βοποο ἤνπνοηῤγο- τνιεηεγο- πεϑηιδγο-. ἱεμεῦγαδ: ϑκν. ἑάνιἐδγᾶ- 

ἰαπεέβγα-ηι ἄγ, ἀατκ πἰρπΐ. 

ΒΘ. 2. ΤΊΟ Ν [ὉΓ » ἰπ ἐδμ0 Ἰδδὲ πογὰ ἰβ ὑὈθδβὲ θχρ δι ποὰ ΌὈΥ δ880πι- 
ἴῃ δὴ οτἷζ. ἀοῦῦθ]ο ἔγοπι "ίενιδᾶ, πἤθπσο "ἑενμγᾶ- (ορ. ΟΗΟ. αὐηϑίαν' 

᾿ἀατκ᾽ γον ῥγίπι. ἄ ότι. "ῥί»νϑ(|)γα- δηά {ἢ ἐδεδγατα ἍΪΚΟ 8 Βογγϑὶ-ογϑο᾽), 
δηὰ Ῥ(ει2δογᾶς-. Το κ ἴῃ ἢ ἔγδὲ ἔογια ψγαϑ ἐγαπδοίογτοα ἰὸ ἐμ ἰδιΐϑυ. 

Βοπι. 8. αἀξογμῦ ὍΔ ἰοτιηθὰ δἰϊδοσ αἷμ αἷ-ουεῦ οἴο. ΟΥ ΔΙΟΒΘ 
ΤΟΡΌΪΔΕΙΥ ἐπΓΟΌΚΕ -8.-- (-2γ-} δοίης ἰτοαϊοὰ ἀἰδογοπὶ δὲ ἃ Ἰδαίου ρογοὰ ἐμδῃ 
ἴῃ [80 ὁ88608 Ἰηϑποποα ἀθονο. [π ἴδ Ἰδαίου πβηπῸ Ὁ ἰμ6 αἰ ἤσυἶἑ ΌΤΤα τ" 
τέγὶ8 (ἴοὸ τ. ἔαρ [ξ.{π. ναϑαγὰ οἷ0.}) πιϊρμὶ 4]80 ὃῦὉ9 Θχρ]δίηθά ὈΥ δϑβυτηΐηρ, 
δος πιϊ 1,.. Βανοὶ (Μόμι. ἀο 186 δοο. ἀθ ᾿ἰΐηχα. Υ͂ 447). ἐμαὶ ἃ βίϑι- οι 

5νογνγ- - Ξξξ [πᾶρ΄. μεδ.ν- 88 ἰγταπδίοσιϑαὰ ἰὸ ὅμε8ν- ("Με27-) δέους ἐμ9 

ΒΔΏΔΙΟΡΎ οἵὗὨ ἐπ πο0π|. 800. ψεδεν (ἤμ 4267} δηὰ ἐπδὲ ἔτοπι ὑΠ|18 ΔΓΟΒ6 σγ.", ὙΓΠΙΟὮ,, 
θοΙπρ ΟΔΙΥΘὰ ΟΥΘΥ ἔγοτη ἔμ ΟὈ]α 0 οα808, ζῶν σγὶδὸ (0 {89 ποῖ. 806 ὈὉξγ. 
Οἵ ἀοθδ σὲν Ὀοϊοης ἰο Ο.]ο6ο]. οᾶν ᾿δρτίηρ᾽ 

8 5671. γ8, ἴδ. ἴῃ [1,δἰ. 8 Ὀδοοδιηθ, [ἢ 1ὁ να ποί ργοίθοίοα 

ὈΥ 8 [Ὁ]]ονίῃρ, οομϑοπαπὶ (ἐοϑέμ- 8 ἔγοπιὶ Ἦζογ 8- ἴϊι-8)., ΔΒ81 1 θά 

ἴο ἐμ ᾿Ιχυϊά, ΡτΟΌΔΟΙΥ αἴΐζογ ἰὲ δά ἔγβί Ὀθοοηθ 2. γ8 ὰΒ ΡΓθ- 

βουνὰ ἴπ ὕιῦγ. 

γ8. ἴαϊ. ἰογγοῦ, ὕμμῦν. ἐμγϑέέμ ἱἰογγοίο᾽ : ΞΚγ. ἐγάβαηιξ Ἱ 
ἐγθπ Ὁ]6 αἱ᾽, αγ. τρέω (Δοτ. Ηοπι. τρέσ-σαι) ὋἽ ἐγοῦ]θ, β66᾽ 

ἕτερσεν᾽ ἐφόβησεν ρδγολι., Ο.Ἶν. ἐαγγ-αοἢ “ἰτα!α᾽ (0): {Π6 τοοὐ [ΌΓΠὶ 

6γ8- ἰηδίοδα οὗ ἐγε8- ΒΘΘΙῚΒ (0 ὉΘ 8 ΒΘΟΘΟΠΟΔΙΎῪ ἐογι Δί] δἴΐογ 

{Π6 ΘΙΔΙΟΡΥ οὗ {π6 ἕογιη ἐγ8- (πῦτ. ἐμ7γ8-). [1,αἱ. ,αγ ζαγγίβ, 

7αγγοι-ηι, ὕτηδν. αγϑὶο ἴαττθα ; βίβθπι ζαγ-8- ἴο θοῦ. ἴδαν-ἰΖ- 

Αγ] γ᾽ (Ο.166]. δανγγ πϑιὲ., Οοίμ. δαγἐφ-6ῖ8). Τὶ. ονγγ: Οο(ἢ. 

αἰγζεῖὶΒ ΟῊΗΟΘ. ἐγγὶ ᾿αϑίγαγ. συογγῶβ: [0ῃ. φοβϑ2ὲ-8 4}{᾿, 5Κι. 
υγξα-8 Ὅ]}᾽, τί. μογ8-. ἰμαἱ. φοογγὸ Ο.1,αϊ. υοτγῦ : ΟΟΙΒυ]ρ. ογἕοδᾳ 

Ἱ ΓὨγϑβλ᾽, τί. φ6γ8-. Τα. ἔεγγα ἴτοπη Ἔγ767-86, ΟΡ. 648-86. ἰοΥΤθῦ 

Ὀοϑῖάθ ἐοϑίμ- 8: Οὗ. τέρσομωαι Ἱ Ὀδοοιηθ αὐγ᾽. 
Β 6ὁπι. Οὔβογυο ἐπδὲ γ8 --ἰ γιδ, γίϑ, γχϑ τοιδδϊηοὰ ἰπ [,6]. σογϑι-8: 

5ΚΥ. υγι(ά-δ, πὰρ. “μγιἸότϑ. αγϑὲ ἰο αγαἀφῦ. εγϑμ-8 : Β5κν. ὑκξα-δ (οΡ. 
ΠΟΉΎΟΥΟΥ 8 δ84). Ον. ὕπιῦτ. ἐγαὐτοον ἢ τϑηβυογβο᾽ (88 209. 501). 

ἰ8. Τιαὶ. οοἰϊμ- τι 'πϑοῖκ᾽ : μαϊβ (βέθπι Λαΐβα-) 'πϑοῖτ, υοἶΐο ἔγοτη 

Ἐροῖ-86, ΟΡ. 648-86. 

Ι1,αἱ. γῺ ἴπ ἴτομι γϑη ἰβϑῆ. ΟΥ.0-8 ἴτοιη ῬΟΟΥβ8-0-8, ἴο 

εὐγεγμσηι (5 510). αἰπι-8 ἔτοτηῃ ᾿αΐϊδ-η0-5, ῬΥΟΌΔΟΪΙ ἰο 121}. 

εἰκ8-τὖ-8 τη. Ὁ] άοτ᾽ (τ {ἢ Θχογθβοθηὶ Δ), ἔαγέμου ΟΗΟ.. οἰ ένα Αμ8. 

αἷον (γ᾿ ἴτοπι 6) Ο.Βυ]ρ. 76ἴζοδα ᾿ΔΙἀοτ᾽. 



4380 Ἰπάρ. 4 ἴῃ Ο.Ἰτί8ῃ.  512---514, 

8 672. -88- -Ξς ἰπάρ΄. -88- τοιηδι θα δου βδἰιογί 8υ}18 0168, 

Ὀυΐ, {κ 88 -- ἐξ ἰ8 (5 501), Ὀθοδπιθ 8 δέν Ἰοηρ 801}}4 068, 6. δ. 

μιαο8ὲ ἴγοιη ᾿Μμαθ8-8ῖ (αθγ66) Ὀθϑι46 σεοβ8-8ῖ (467). 

αἰεγῦ ἴτοτα "αϊ8- γὅ. 

ΟἸἹὰ [τἰ8ἢ. 

8 678. [π|{|4] 5 ψὰ8 γϑίδϊ θὰ ὈθΌσΘ βοπμϑηΐαὶ ὙΟΥΘΪ8: 898 

80, ἴοο, ἴῃ Ο4}1160, σι ἢ}]6 ἴθ Βυιίαπη. --- ἢσβί ρυο Δ] Υ ΟὨΪΥ͂ δἔϊογ 

Βη4] ὑοῦ ]8 --- ἰὑ Ὀθοδηθ ἢ. 8ι,- 80- “ὍΘηθ᾽, 6. δ. 8ι-ἰδιαΐη ῬοΙ- 

Ροίαυθ᾽ (ἐαη ᾿εἰπι6᾽), 64}}. δυ-σαγι-8. (ργορ. πᾶιι6) ΟΥπγ. ᾿ψτθαν 
Βγοὶ. ἤθεφαῦ ᾿δουἶθ, ὈΘπίρηαΒ, δτηϊοιδβ᾽ : 5ΚΡ. 8:..-. 88: “ΧΑΥ᾽, ΟὟΠΙΓ. 

ἄγπὶ Βγοῖ. λοπὲ : αοὐμ. 8η|}ῦ}8 ὍΑΥ., δουγϑθ,, ἐϊπιθ. δαριαὶΐ Τὸ- 
ΒΘΙΔὈ]α ποθ᾽, Ογμγ. μαζαϊ ᾿ϑι τα] τ (8 248, 4): ὅΚνι. βαηιά- ᾿δΥθῃ, 

6αυα}", Οὐ. ὁμοῦ ἹἸοροίμογ᾽ ἅμα 'αὺ οποθ᾽, [,μα. 8ἐημ -8., Οοἰἢ. 

ϑαγρῖα Ὅμο βαιηθ᾽, ΟἹ Βαὶρ. 8ᾳ- ἱψ πῃ βαηνΐ 'Βο  ὕ᾽, 

δῷ ΡΡΘδΥΒ ᾿ὨΪ 014 }}} 88 8, 88 8:7 ᾿ϑίβίδυ᾽ : Ογιηγ. εἰμσαοῦ, ὅ8ΚΓ. 

βυάβϑανγ.-, ΤταΘα Δ}}} 88 Καὶ (Ὁ), 88 ρογί. ὃ. 85. ἀο-βϑοζαίπη  Βυπίρα, 

ἀγονθ᾽, τί. δροπά-. 866 8 115 ρΡ. 154. 

8 6714. 55.- 8η1- 87- 81- Μθγ6 τοίαϊποά μι θα} γ. δάμη 1 

ϑ 1 Πι : ΒΕΓ. 9ηά-ηηῆ. 8ηποοία θον᾽ : αοίῃ, 8δμάϊυ8, τὶ. 8πεϊᾳὶι-. 

81} Ἰηδγον᾽ : σοἰἢ. δπαΐγν ἴαϊ, ἴαϊηθδθ ΟΗΟ. βηηδγο (β6μῃ. 

82167.4068) αἱ, στοαβθ. ϑδηιθοΐ ὉΒῖη᾽ : 0}. οπαϊγὰ ᾿ΘὨϊπ᾿ (8 δὅδ1). 

8γμέἢ, ᾿διγθαιη : ὅΚν. δγάσ-α-ἰ ἤονΒ οἷο, 886 ἃ δῦδ. γὸὺ 58ἰφολί 

᾿ἀοϑέγιοίιβ ϑϑί᾽, ὁρ. ρουῆ. γὸ βε[ 9] αὐ Ἱ βίγιοις ἀον᾽ : Οοἐ}.. βἰαδα 

Ἱ 8ευῖκο (8 δ16 ρ. 481). 
Μαά]4] -8η:- Ὀθοδιηθ -7,14-. 1. 0]. απιριὶ ᾿ϑυϊηυ8᾽, ορ. τ. 

εἰμὲν 5Κν, 8ηι:ά8: 1. 8ρ. ἐπι αηλὶ ᾿δαπν : ΞΚν. ἀϑηιὶ (ὁρ. Ζ᾽ΠΙΠΙΘΓ 

Κοὶι. διυά, [14 188). 

Ἰἶγ ἃ Ῥίθοθ οὗ ἤθβῃ", δοοογάϊηρ ἰὸ ΤΒαγπθύβϑοη ἴτοπι 

Ργί). Κοὶί. ἤμιδη8γ-, ἴο [μα[. πιορηδγμτ-ηι, ὥκγ, πιῆδβά- οἴα., 868 

δ8 ὅ10. 585 στρ. 8. 

8 Υθδίηθα, οχοορύ ΜΏῸΠ ΟΥΡΊΠΑΠΥ ἢἤπαὶ (ὃ 516), αἴξογ 

Ὧ838]8 ὙΈΏΪΟΉ ὑπθηηβοῖγοβ ἀϊβαρροαγοὰ (ὃ 212). σδὶβ (θη. ἀυ. 

ΜΙά. [ν, σἕϑοὶ) 'ἱϑυσαη) : 5Κν. λᾳβά-5 ΟΗΟ. σαρ8 'βοοβϑθ, θη. 8ζ. 

ηιῖδ (ποτα, 217) Οὗ ἃ τηομίμ᾽ : [.4{. η16η.8-ἴ8. 
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8 ὈΘΟΒΙΏ6 αβϑιπηϊαίδα ἰο ἃ ργϑοθάϊηρ γυ. δ (βθῃ. 67 Υ6) 

41} : ΟΗΕ. αγ8 τυπιρ᾽, ατ. ὄροο-ς 41}, ταπιρ΄. Οὗ. «80 οὐ Ὺ' ἔτοπι 
ογ(ο)-8 ὃ ὅ18. 

8 676. 8 ἰπ οΟΠὈϊ δου Ὑ{1ΠῚ ΘΧΡ οβίνθθ δπὰ 8. 

[ε ἀϊβαρροατθά ἰπι || 4} Ὀοίογα ἐ. ἐΐασαῖπι Ἵ δἰτϊάθ, ρο᾿ : 
βκν, βδέσημμίξ Ἴοαρ8 ἀροπ, οἰ πιῦϑ ρ΄ (ποί [ουπά), ατ. στείχω 

Ἱ εδἰγί4θ, ρο᾽, Θοίμ. δέεῖσα Ἱ οἰ θ᾽, [1ἢ. βέα σψεϊ- 8 ἴο Παδίθη᾽, 

ἰαμ Ἷ ἀπὶ᾿ : [,8[. 8ἰῦ οἴο., 866 ὃ ὅδ8ὅ. Ορ. οὐ δα οὐμοῦ δδπά 

0.Βτοί. βέγομὲβ ᾿δίγαυ!. : Οοἵ. βίγάμ)α 1 βίγεν, βργοϑδὰ ουἱ᾽ ; Βγοί. 

ϑίεγ6Ή2 ᾿ϑι6}14᾽ Οὐγη. ϑέθψυν δἰ} 1 .θ., ὅ83,Κγ. 8.7γ-- δίδυ᾽ δθ.. 866 

ἢ δὅ9. 

Μροάϊαὶ δέ δπὰ ἐβ Ὀθοδπιθ 88 (8). ζ7Ὸ εἶο88 Ἱ ψῶ8 ἢδαγα᾽ ἔγ. 

Ἐζιμ8-ἰο-. 8-ἴἰαῖ, γό ζο88μιγ ὋἹ 88.4}} Καον᾿ ἔτ. ᾿μέξ-8-.0 τὶ. μοῖά-. 
ὅδε 8 δ10. 

806. ϑοαγαΐην Ἵ βοραγαίθ, βυθοῦ : [{{ἢ. οζγὰ  βδαραγαίθ, 
6 6γ, 7ὉῸ 80-ϑεαϊπα '6 ᾿οαρί : ΞΚν. σα-ὁάπάα. οι πιαδοὸ ἃ 
αἰχῖηρ, ταϊχὶπρ ΟΠΘΒοΙ οοηπ-πισδοαίαῦ ταϊδοθπίατ᾽ : [8ἱ. »εἰδβοοῦ, 

ΟΗΟΘ. ηηβίοη ἴο τηἶχ᾽. 

ἀβ Ὀθοδῖηθ 88 (ρεῖπι. 611. ῬγοΌ Δ ὈΪΥ χϑ). 688 Ὃπ ἔδ6 τὶρὰὶ 

μδηᾶ᾿ : σαοἰἢ. ἑαέμϑρα ατ. δεξιό-ς. 8-[αΓ. 1. 9]. 2ογ-ἐαϑαηι ᾽88}}} 

Β6]ρ᾽, ἴο ἐϊαφαΐη, ορ. ατγ. στείξω. 66 8 511. 

88. -αοσεαϑίαν,, {πᾶ 58, ᾿άα-.68.5.-ἰμ αν 8. 85. οὗὁἨ (ῃ6. ρβᾶ88. 
8-οοη]αποίϊνο οὗ σα-οΐμ Ὃ 86θ᾽ ; ορ. αὐ-εἶθ85 'νίδι πη δι᾽, (ἢ6 85 
οὗ ψΒΙΟΝ ἀγο86 ἔγοπὶ δέ. 

8 676. 8 Μ͵Ὲ8 ἀτΟρΡΡοα δοίνϑοη βοηδηίδὶ σόϑο δ, {Π6 ἰπέδτγ- 

τηράϊαία βϑίαρθ γα ἢ. ΤῊ8 ΡΠ ποθ ΠῸΠ ΟΟΟυ 8 880 1η Βυιἐδηηΐο. 

δὲν)" ᾿ϑἰδίοτ᾽, Ογπηγ. οἰιραον, ῥτίηι. ἢ. ἐδροδῦγ. Ο.1Ὁγ. ἑαγη, Οὐ γιων. 

ποαγη ((Π6 ἢ" ργθῆχϑα ἔγοτῃ ἐπθ ἵππϑὺ ραγὲ οὔ {86 ποτὰ --- Ἤδαγη 

"εμαγη - Ὁ) Ἱτοπ᾽, ργῖπι. 61. πίβαγηο- ἴῃ [Π6 ρ]468 ἤ8η)8 719α»γηο- 

αογὶ . 6. Ἑδυγθι οδί!ἢ : Οὐ, θίβαγη γοη ἃ Κοὶο Ἰοδη- ποτά. 

γῸ οἰοαίμαγ ᾿αυάϊαίι", ἴο 70. εἶο88, ϑκν, ἐγμδι -ὖ οἷο. 866. 88 δ16. 

516. αἱ ὃ 'ϑασ᾿ : [.αἴ. απγῖ-8 οἴῃ. ἀμβ πους, [{ἢ. αμϑὲ-5 ΟΟΒυ]ρ. 

μεῖο 'ϑατ. 2. 8ρ. δογὶ ᾿ἴδγβ ἔγ. [πὰρ Ῥῤῆῤγοδὶ, ΒΚ. δλμάγαϑὶ. 

8 ΜᾺΒ ἰτοαίθα ἴῃ {6 88Π|6 ΠΙΔΏΠΘΙ ΑΘΓ ΥΟ 618 ὈΘΙΟΓΟ 

ἸΙαυ 48 δῃὰ π84]5. Ρογῇ. γῸ ϑβοίαϊφ “"δ βίτυιοκ ἀονγη᾽ ἱ. 6. ϑεβίαϊρ, 

806 ὶ δ14. ϑοπαϊοὶ, ᾿ΒΠΠ ν᾽ 1. 6. δοῤπαϊο,, ἴο δηρία ξ ἀτορθβ᾽. 
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482 πάρ. 8 ἴῃ ΟΟἿν. δηὰ αοσγπιδηΐο. ὃ 516--518. 

ΕΥΘΙῪ ἢπαὶ 8 ψβ ἀγορροϑά, Ὀοί οτῖρ. ροβίνοοβδ);ο 5 δυὰ 

(80 8 ὙΕΙΟΝ ΔΙΓΟΒΘ ἔγοιῃ -ἶϑ, -ἴ8, -π8.(. Τη18 ἀγορρὶπρ οὗ 85 Ν88 

αἴθ, βίποα 86 Ορϑπὶ ᾿πβουρ ]0}8 8.}}} αν ἢΠ8] 8, 88 {18 8}80 

18. 801} Γουπὰ ἱπ 6411. ΟΟἿν. 1μἰσαφοῖ τς Οράτὰ ἱπβογι ρὲ. ἤμεψε- 

ἀφοσαβ, θη. ΒΡ. ἴο ποῖῃ. 8ρ. Ζμραϊὰ τὸ ἘΠισιαθα (ο-ϑύθιῃ) : 

ΟΟἿν. ἑαγὸ 'Ὃυ]]οοῖ᾽ -- 614}}. ἑαγύο-8. δῦ ον : ὅ1.κν. σαί-ὃ ΘΓ, 

βοῦ-ς Ὅυ]]οοἰκ᾽, γἱ (σθη. γῆφ᾽ ιηρ᾽ 6411. Φιεδηο-γῖς : Τιαΐ. γδι. 

86 ἱἷχ --ς 1,80, 862, Ὀθβί46 868896] βοχίυϑ. οδητίμ (ἀας. οομεα) 

᾿αηἰἰ88 ἔτοιι ἤ-ἐέ-8 : οΡ. 1,8. βδογυϊί8 (θ6η. -ἰἀ-18). πιεῖ (θ6ῃ. 

η118) ᾿ποηίμ᾽ ἔτοπι ἤηι 6.8: ΟὙ. μείς ἴτοπι ἥμηνς (8. 611). Δο(. 
Ὀ]. γε 'νιγοθ (ποπι. 80. 767) : αοίῃ, υαόγα-η8. Τμΐθ 1088 οἵ 

βΒ)8] 8. Ἧϑ ἰδίδνινΡ (δῃη {π6 οἤδηρθ οὗ ἰη1018] ΘΧΡ]Οβίν 8 ἕο βρι γδηίϑ 

ὙἘ|10 γ8 οδυβοα ὉΥ͂ ἃ ργδοθαϊηρ γον Ο]; [ὉΓ (86 Ἰαἰίον οἰδηρθ 

ἄοθβ ποΐ Βῃονν 186] ἴπ Οα868 ὙΠΘΙΘ 8 8 ἢπα] (δ 658, 1). 

(ΘΓ Δη 16. 

8 5677. 8 ὰθ ΡΌΠΟΓΑΙΥ 8.}}} ἰπΐδοὶ ἱπ ῥτῖηιὶ. ΟΕ ΥΔΠ10. 

ΤῊΘ ΟΠΪΥ οἴδηροθθ, ΜῈ Οἢ 1ἔ ὑπαουνθηΐ 1η (Π18 ρουϊοά, δῦ {6 

Ομδηρθ οὗἁὨ ἴ( ἰο Ζ ὈΥ̓͂ ὕΘΥΠΟΙ Β ΔῊ δηά [6 8881: π||1αἰΐϊοη οἵἁ 89 

ἴο "ΜΉ. 

8 678. [η114] 8. 

8 ὈοίοΓΘ βοηϑηίαὶ νονοῖὶβΌ Ἃἀοἰῃ. 8μῆ-5 ΟΗΟΘ. 8μπὴ 8:0: 

Οϑ. Αρβ8. δήθ ΟἽἿ]06]. δ ϑοη᾽: 5ικσ. δ τ. υἱός-ς 'δοη᾽, 

Ο.Ἶν. 8ώ-ἰ “οἰτίι, ἔθ, Γ10ἢ. δηὰ-8. ΟΟΒα]ρ. ουη 'ϑοη. Θοίβ. 
βαίαη ΟΗ6. 8οἅἄαη ἴο βον᾽ : αὑ. μα 'ὰ γον, [,4[. 5δηιοη, Ο.1γ. 

88) ᾿8064᾽, 1}. 5ὅ7μωι. ΟΟΒυ]ρ. 8ὅζᾳ Ἱ βον᾽, γί. 88-. 

8ὲ, 8... ΘΟ. 8ἰμήαπ ΟΗΟ. βεἰμισαπ ἴο βον᾽ : Β,κγ. εγώ α-8 

Τεἢ. 8ἐώ-α-8 δονγπ᾽, [πάρ. ᾿8:-, ορ. 8 143. οἰ. 8οϊϑέαγν ΟΗΕ. 

ϑιροδίον ᾿δἰβίθτ᾽ : 5Κν. ϑυάϑ. ΟΗῸ. 8ισοῖχ 'ἱρογϑριγαίΐοη, βιυθαί: 
ΚΡ. 9ρδάα-5 ᾿σιπθαῦ. 

871, 8η|ι, 8, Ξ.. οἰ. 8μάϊυβ ΟΗΟ6. 8ηὅο ᾿ἱδηον᾽: {10}. δηὄσα-8 

πον), ορῖ. "βηοίαλο-8. Οοὐ. 8ηὅ-ν.75 ᾿πιοκου- χοῦ, Ὀαβικοι ΟΗΘ. 

8ΜΜ0- Ὁ ἱδίτηρ, οογά᾽ : ΟΟΙν, 5πᾶτ-ἰδὸ 'δΙαπὶ. Οομ. 8ριμαΐύγ-ν αν 

ΟΗΟ. 8;»πόγὸ ἴἴαϊ, ρτθαβθ᾽ : Οὔκ. βηρεὶγ παστον, ΜΗ. 8ηιεσον 

ἼοΟ ΡΥ, Ὀοπά ΟΗΌΟ. ϑηριοσοῖο ᾿ἁπάογάγθββ, ϑ8[ιγί᾽ : Π1}}. φηεὰζη 
(Ἰπάϊ6. δηριμηκδὼ) ἴἴο 8146 ΟΙΒυ]ρ. βριψζαί! 8. ἴο ογθορ, 8}. 
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θοίι. οἰδραη ἴο δβἰθερ᾽ ΟΗΟ. εἰα  'δἰδοῖ᾽ οἰᾶζξαη ἴο 8᾽θϑρ᾽ : ΟΒυϊχ. 

ϑἰαδά οἰδοκ᾽, ΟΗΟΘ. εἰπηφαν ἴο πὶπὰ ἰο δῃηά ἴγο᾽ βίασο ᾿βῃαϊκο᾽: 
ἢ. εἰοηκὰ Ἱ οταν ΟΟΒυΪς. 8ἰᾳκ οι. 8γ- ὈΘΟδμΘ, 88 

πιά ϊ4}}γ (8 580), 8έγ-. ΟΗΟ. δέγομηι Ο.106]. δέγ ΙΗ δίγθδι : 

δκι. εγάν-α-ἰίθονθ.. 

8Ρ, 8ὲ, εἰ. οι. 3ρείσαπ ΟΗΟΘ. βρηιοαθ ἴο βρὶξ, υοπιί᾽: 
{{|. ορίάμε7γμε Ἱ ερι. ΟΗΟ. 8ρμομβ ᾿ἴο βυοοθθᾶ, μᾶῦθ βιιθοθϑβ : 
ϑκν. οεράναηιϊ Ἵ Βπ6}}, τὨγῖνο᾽, ΟΒαΙρ. βρέζᾳ 1 βυοοθϑά᾽. Οοίμ. 

δἰϊδ5 'ροϊπὲ οὗ {ἰπιο᾽ ΟΗΟ. 5ἐἐᾷ Ἱροϊπι : ατ. σείξω Ἱ ῥγιοκ᾽, 1,6. 
ῃρμδσαᾶγε. Οοἷιι. μβ8-8κάμδ Ῥτουϊάθηί, βοθοτ ΟΗΟ. βοοισῦπ “ἴο 

ἸοοΚ, σία : αὐ. θυο-σχόο-ς δου δοῖηρ ῥγίοϑί, ἀοὐῃ. εἰοίσηαη 

ΟΗΟΘ. 58εἴ-παρ Ὧο θιῖπο᾽ : ατ. σχιά ᾿'διδάον᾽, 

8 6790. 8 ἴῃ ΘΟΙΙὈΪπαΙοη ὙΠ παρ΄. γοίοθ 688 ΘΧρ]οϑῖυθ8 

ΠΘ 4}}Ὺ δπα ΒΠ8}]γ. 

ΟΗῈ. αβρα ᾿'αδροη-ἔγθο᾽ : [υοἐ(. αρ86 Ῥταβδ. οὖϑο ΟΟΒυ ρ. οϑὲπα 
(ἴοπὶ "ορϑῖμᾶ, ὃ ὅ45); [( 18 ὑποογίδιη Ἡ ΒοίΠΘΓ (Π6 οΥρῖηδὶ ΟΥΘΓ 

ΔΒ 8Ρ ΟΓΥ »8. ΟΗΟ. τραΐϑβα ὍΑΒρΡ᾽ : [{}. σαρβὰ ᾿'παᾶ- ἢγ᾽, 
ΟΗΟ6. γοζβοη ἴἴο οἰιαδβίι8βθ, Ὀ]δῖηθ, ραπίθῃ ρῥγῖμη. αθγ. 1. 8ρ. 

ΡΓθ9, ἔγαζϑιῦ : ϑκγ. γάραϑ8- ποαῖ, ᾿ΒΟΔΙΥ ἰη)υνγ᾽. 

οι. ΟΗΟ. ἐδέ ᾿|8᾽ :- ατ. ἐσττε. οἴ, δαΐ-ἰϑί5α ΟΗΕ. δεχχ-ἐ8, 

Ῥαδι : ΟΡ. Οὖτ. μέγειστο-ς. Ρυίπι. αἴδγπι. 85, 8 ἔτοπι 86.ἁ. ΟΗΘ6. 
ζαη Ἱοοίμ᾽ ἴγοπι ρῥγίιη. ὕθγῃ. ἤαηβ [πάρ δαυηίβ. 866 ὃ ὅ271 

Ρ. 382. 

οι. 3818 ΟΗΟ. 3,8. ᾿ἔδ)ν : 18[. ρίβεῖ-8. ΟΟἿν. α8εὲ Ὧβ)᾽, 
ΟΗΔ.  ογβϑεῦη ἴο δβκ᾽ : δῖ. γοβϑεῦ. Οοίῃ. αὐΐδϑα ΟΗΕΘ, οἶδο οχ᾽ : 

53Κν. μζξά ᾿οχ. οἱ. 8.65 ΟΗΟ. 56}}Λ8 ᾿οἰχ᾽ : αν. ξξ 1,41. 862. 

ϑο 8180 8 ἴῃ ΟοΙὈϊπαίίοπ ΜΠ [παρ΄. 5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ τοιηδί πὰ 

πηοηδηροα ἴῃ Ὀγὶπ). (ΘΓ ΔΗ]. 

θη. [ ἀο ποῖ Κηονῦ ΒΗΥ͂ δΒΌΓΘ Οχϑηρῖθ8. Οοίπ. 8 ἐδοὺῦ αγί᾽ 
ΙΔῪ τοργοβθηΐ οἰΐμποῦ δἰ 8σ() (ατ. Ηοπι. ἐσσὲ Αττηθη. 68) οὐ ᾿ἰδ() (Βκν. ἀϑὲ 
ὅτ. εἰ). Πόοοβ {μ9 ζοηϊξῖνο -8 οὗ σ-δίθιβ (αοὐν. ομ38 ΟΗΟ. «ροἱἕεα Ο.166]. 
κἰγ5 πο γβ᾽, Νογϑθ τη. σοάαψαβ ῬΓΟΡΟΡ 8116) 2Ὸ ὑθοὶς ἰ0 -88- ὃ 

8 6580. Μράαϊα] 87,, Πκθ ἰῃ1{18] 8. (8. δ718). ῥγοΌΔΟΙΥ ὈθοδπιΘ 

δὲ" Ὀοΐογθ ὙΘΥΠΟΥ 8 Δ σΙη6 ἰηΐο Ορογαίίοη (806 ὃ 81). Οοί. 

8ί6 η-ἴΌγπὶ δ0ϊ8ι7- Ο.[06]. 8. 8έγ- ᾿δἰδίοτ᾽ (ᾳθη. ϑυϊδίγβ οἷ.) ---  Β5Κγ. 

ϑραϑγ- Ἰαἱ. 8οὖγ- (δ 510) ΟὈΒυ]ρ. 8ε8ὲν- (δ ὅ8δ, 2). [πάὰν. κε ; 
βευκπδηη, ΕἸοπιοηῖδ, 



484 ἴπάρ. 8 ἴθ αθγιιδηΐο. 8 580 -- 581. 

ἔγοτμη ὮΘΓΘ ἔ ἯὯΒ ΟΔΥΓΙΘα ΟΥ̓ΘῚ ἰηΐο {Π6 ἴὈΓΙΏ8., ᾿ἴπ Ὑ ΟἿ 8 δπὰ γ' ΘΓ 

ποὺ ἴῃ αἰγθοῦ ΘΟ Ὀἰπαίοη, ἈΘη66 6. δ. Ποηι. 8ρ. Οοἴϊ. ϑυΐδέαγ 

Ο.106]. δ θέον βψϑίν ΟΗΟΘ. ΟΞ. 8ιροδέαν. ΟΗΟ. αἐηδίαν ΜΙὰ. θυ. 

ἀθοηιϑέον' 'ἀανῖκ᾽ : ΞΚὺ. ἐαηεϑγα-ηι ᾿'ἀΑΥ ΚΙ 688, [,Δἱ. ἐσποῦγαθ, 866 ὃ δ10. 

8 681. [πη ρῥγῖίπι. θγιη. 8 Ὀθοδηθ ΖΦ δχοθρὺ ἴἢ οι Ὀἰπδίϊοη 

ὙΠ Ὑ οἱ 6 1089 ΘΧρ]ΟϑιΥοθ ἀπαὰ βρίγαηίθ, ἢ ἐΠ6 βοηδηΐ, αἰγθοιὶ 

Ρτγθοθαϊπρ 10, ἀϊὰ ποὺ ὈθδΥ ἐμθ ρυϊποὶραὶ δοοθηΐ οὐ ἐμ πογὶ. 

ΤῊΒ Ῥγοοθϑϑ οὔ ομδηρίηρ νοΐϊοθὶθβϑ ἰηΐο υοἱοθά ϑοιπᾶβ οοποογηθὰ 

δ {86 βαῖηθ {ἰπ|0 {Π6 βρίγϑηΐθ Κ, δ, χν 8606 8 ὅ90. ΖΦ τοπιδί πὶ 

ἴῃ Οοὐμ. Ὀυΐ ἴπ (Π6 ΟΥΒΕΡ αἰ] οΐϑ πηοϑί! Υ ὈΘΟΘΠΊΘ γ΄. 

Ἐθπι. ΤῊυΒ πάρ. 8 ΡΔΥΥ [6}1 ἐἰοχοίμον σι πὰρ. Ζ. 8.66 8 ὅϑ0. 

ΕἸγϑέ (ῃ6 8 ΟΝ. τοιπαϊπθὰ ὑπομδηρθά, ΟἋοἰμ. ζέμδα ΟΗῈ. 

οκέμϑιι Ἵ ἐθδί᾽ ρεῖπι. αθγιῃ. Ἐκέμϑβο : ϑκν, 76δαηιϊ Ἵ ἰδβίβ, θῃ])οῦ,, 
1πάρ. "δόμϑεσ. ΟΗᾺ. »ιὔδ, Ρ]. ""ϑὲ, Ἰπουδβθ᾽ : 5Κτ, ηηξ- ρ]. »κπάξεαξ. 

2. Οοπιραγ. ἱπ -ἰσ-ῦ, οί. 7 λέζα Ο.166]. 98γ6 ΟΗ(Σ. μη σῆτο 

γουηροτ,, ρῥγΐπι. Θοτα. Ἐζώ(ο)χ-ῖ2- ὃ (8. 8 5880 ρ. 887) : ορ. 8Κν. 
εἰδ- αὐ. -ἰσ- ἴῃ [Π6 βιυρουϊαίίνο Οοἱἢ. 2. 8ρ. ᾿ἰπάϊθ. Ῥγθβ. ρᾶ88. 

δαίγαζα (δαίγαπ ἴἴο ὈθΑΓ᾽} : οΡ. 5Κν. ὁδάγαϑξ. Οο.ἢ. γἐφίζ-α- (μοπι. 
800, γίᾳί8) Ο.166]. γσίρίγ ποῦ. ᾿ἀαγκπθϑθ᾽ : 3Κγ. γάαϑ, Θ΄. ἔρεβος. 

αοί!. άΐδ-α- ΟΗΟ. ὅν» γα, πιοία]᾽ Ο.166]. δὲ» ᾿σορρϑι᾽ ργίπι. αογπι. 

δα22-α- ἴτοιῃ ᾿αϊ-ἶστα- (δ 635): 5ΚΥ. ὦψαϑ- Τα. αο8 αθγ18. 

Θοὐμίο, ὈΥ ΙΘΥθ]] πρὶ οαΐ, ποδί] σαγθ ἂρ ἀραΐη ἐπ ργαπιπιδίολὶ 

ΘΠ ΘΠΡΘ 8 : 2(7) ἴῃ ἐπα γοτῦ. Τὸ ϑ[κν. 7δῥέαηνδ 1. βρ. ργϑβ., 7ι)ὅδα 

ΡΥ ἱπάϊο. 8. 86. 77)μέῥέριά 1. }}., 7͵]ωδᾶμμιά- ρατίϊο. οογγθϑροηάοα 

ἴη ργῖ. αθνπι. "κέμϑῦ, "κάμδὶ, "κιισηη, Ἐκεσαμά-. Ἡθηοθ γορι Δ Π]ῦ 

ΟΗΘ. ολέμδι, οἰῦδβ, οὔμγηι, οπόγαη, Ο.Ἷ66]. ἀν 8, καμ8, ΚΘΥΟΜΙ, 

ζόγοηη. Οἱ {π6 οἶμϑὺ Ββαπὰ (λοι. ἀίμβα κάμβ, ἔμδηι, μβαηβ πὶ 
8. ἴῃ βἰθϑὰ οὗ ς ἴῃ (6 ἐψο Ἰαβὲ ἔὈγπηθ, 8ῃ ἱππονυδίϊοη, ΜΔ ΙΟΝ δἱ ἃ 

Ἰαίϑὺ ρϑυϊοὰ 8180 πιϑὰθ 18 Ἀρρθᾶγϑποθ ἴῃ {π6 οὐπον ἀϊα]θοίβ. (ογ- 

ΓΘΒροπαϊηρὶγ Οοἰἢ. παβ7αη ἴο τϑβοῦθ᾽ ψ ἢ 8 [ῸΓ ΖΦ δου μπΙίϑαῆ 

ἃ8 Ὀρροθθᾶ ἰο ΟΗΟ. Αρ8. πογέαη, ργίπι. αἴϑγπι. 1. 86. ἐμποζί. 

ΤῊ6 οοπίγαβέ, δοίχθο Οοίι. ἀμβδῦ ϑαγ ΜΗΆῸ. αϑὲ ᾿ϑᾶγ 

δηὰ ΟΗΟΘ. ὄὅγα αι, δὰ Ὀοίχοοη ΟΗΟ. μαϑὸ δῃὰ Αρβ. ἤαγὰ 

'(βαγϑ᾽ οί, 88 8180 οδυθβοὰ ὈΥ 8η οἱά αἰ βθγθποο οἵ δοοθηξαυδίοι. 

Θοίμ. 2 τϑρυϊαῦὶν ραββθὰ ἱπίο 8, ἴἢ ἰξ σϑτηθ ἴο ϑίδπὰ ΗμΔΙ]γ, 
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ὁ. ὃ 581. 2. 865. δαίγὶ5 ἴτοιι Ἐδαΐῤγί;(ἢ τς 5Κν. ὁδλάγαδὶ, ορ. 

0.166]. δεγ-γ. Νόοπι. γίῳφίβ ἴγοτη "γίφίζί(- α-Ὦ} Ὀθδβιάθ φϑῃ. γ᾽φὶζ-ῖβ 
(0 8061} 1πρ γι μὴ ἴδ ἱποχϑασί, ἰυ8ὲ 88 ΜΟΔΗΘ. γαμὸ ἰηδίοδά 

οἵ γαμρ, αἴϊον γαμδοβ οἷο., [1,8]. μγὸβ ἰηδίοδά οὗἁὨ μγ}8, αἴνον μγδὲβ 

εἰ6.).. Αἀν. ἀΐγβ θαυ τ Ὀθϑίἀθ ποιὰ. 8ρ. ἀϊγίζ-α. 

8 δὅ828.ὡ Τῆο οἤδηρο οὗ 8, πιθῃημοηθα ἴῃ 8 581, ὁ 4880 ὃὈ6 

ἰτλοϑὰ ἴῃ ἐπ ΘΟ ἰπαίϊομβ 7,8, 8, 81, 83, ηι58.ι. Τὴ αἰ ογθη ΘΒ, 

ΜΈΝ Δα ΓΟΡΈΪΑΓΙΥ ΔΓ ΒΘῃ ἴῃ ῥτῖμι. αϑγῃ., οδδ ΟὈ]ἰογα θα ἤΘΓΘ 

Αἶβο ΡΔΓΕΥ ὈΥ ον ηρ ουὐ δπὰ ΡδγΥ ὈΥ ῥγοοθϑϑθθ οὗ δ88ὶ- 

τη] οη. 

γ8 διὰ γ2 ( οδί ἄϑγῃ. νυ). ΟΠ. Ο.166] αγ8 ᾿θαϊίοοϊκ᾽ ρῥτίπι. 
ρθγι. ᾿άγβϑα-Σ τ αν. Αἰΐ. ὁρροο-ς ἴγοιῃη Ῥῦρσο-ς. Οοίῃ. ραΐγβέζα 

Αρδβ. τοίεγϑα ισυγβα ἴτοτα Ἤοθν 8- (γ)α ἱῬοίοτ᾽, ρτῖπι. ὅϑγῃ, ἤμόγβ-ἰΖ-ῦ. 

Ο.166]. ζαγϑὸ ἢ7αγϑὲ τὰ. ᾿σιἀἀΐποθθ ργα. αθγπι. ἔχόγβ- δ ἔτομι 

Ἱἱπᾶὰρ. ἤζόγβιθη- (ορ. αἷϑο 1,αὐ. οογηθ-8. ἴτοπι ἤο0γ8- 5, ὃ δ11) 
δοαῖάθ Ἐζζβεέη- (8βθθ Ὀ610), ἰοῸ 8 πρυΐίοσ Ἐζόγεϑβ-, τοργθϑθηίθὰ ἴῃ 
[μαϊ. οογοῦγω-ηι (Ἐσογ685-γο-, ὃ ὅ10). Θοίῃ. σα-ῥαΐίγϑα Ἵ δῃὶ 

ποτὰ, ραρ6 ἴγοτῃ ἀγγηθϑθ : Θὕ. τέρσομαι ({Π6 δοοθηὶ οὗἨἁ ψΒΙΟΝ 

ἄοθβ ποὲ δοπθ ἱπίο οοπϑίἀδγδίϊοη μοσθ). ΟἾΟ. ἔογϑαπα Οϑ. 

ἤεγϑηα 66] ρτί. Οογιι. γέγδηδ, Αρ8. ἤψγϑη Ἰοοΐ ρῥγίπμ. αϑγῃὶ. 
Ἐγέγβϑηϊες ὅσ, ράγῥηϊ-ὅ 66] τ. πτέρνα Ὥθ6], ἔοοῦ : 6 σ᾿. ἴῃ 

Οοὐ. “αέγζημα ἰδ βίσγαπρθ. Οοἱὰ αέγχζαη ΟΝ. ἐγγίαη ΟΗΟ. ἐγγόη 

Ὧο0 πιἰβίοαα᾽ ρῥγίπι. αἴθγηὶ 1. 86. Ἐῤγ)ίϊό, αοίῃ. αἱγφοὶα ΟΗῈ. ἐνὶ 
᾿Δβίταγ᾽ ῥγίπ. ότι. Ἦγζίϊά- : 1ιαἱ, ὀγγᾶγ ἴγοπι "ογβϑεᾶγο. Ομ. 
ταν 27)αη ο τοχ᾿ Οϑ. ηιεογγίαη ΟΗΌΟ. ηιογγοῦ Ὅο ἄἀθὶαγ, ἰῃάθγ, 
αἰδίαγ θ᾽ οΥΙΊ ΠΑΙ͂ Ὧο πιᾶῖκθ ομ6 πηι πἀ } βθϑηϑ ἕο μᾶνθ ὈΘΘη 8ῃ 
ο]ά οδυδαί, γϑυῦ, τοὶ αἰθὰ ἰοὸ 5Κκι. ηη-γαην (ρου. για-ηιάγξε-α) ἹἽ 
ἴογροί, πορίϑοί ριζῥᾷ δάν. [π γαίῃ, γα ] 6 88}, ογγοηθουβὶγ. ΟΗῸ. 

λέγηὶ πϑαΐ. Ὅγδιη᾽ ἔγοπι ᾿χίγζοη ἶλά- ᾿Ὀο]οηρίπρ ἰο ἐμ δά (6ρ. 

Ο.ο66]. ἄζαγ86 δῦονθ)ῆ. ΟΗΘ. λογπαΣ “πογποί᾽ ῥεῖα. αϑγη. ἔχμγΖ- 

η-ϊα-Σ ἴτοῃ ἃ ἔζγβιοη- ἔγ8.- τς Τλἢ. 8)ίγϑατ-ὦ -οἦθ ΟΟΒυϊρ. 
ϑγϊ8-οη-ὰ ᾿πογηοθὶ, ραά-ἢγ᾽, Ὀοοάα Μοά. Η6. λογϑβοὶ Ὀυίοῃ λογΖεοὶ : 

111}. 8: γβ)ίτ-ϑ; 6ρ. 4180 1,αἱ. ογαδγ (88 808. 806. 510). 

Βθπι. 1. Θοίῃ. 1. ρ]. σα-ἀαύνϑιωη πο ἀατο᾽ ἴον "-ἀαύγεμηι (Ξ- ΟΗ6. 
φίτίμνγμη, βΒιες. ἀαάλγῥίηιά) αἴϊοῦ βῷ. σα-ἀαγϑ8 (Βκν. ἀααμάνδα), Ἰἴκο κμϑμι 

ἴον ἔκωζωηι (8 ὅ81). Θοῖϊ. ῥαύγϑμ-8 Ῥαγομοὰ, ἀγγ᾽ ἴον Ἐβαΐγζιι- 8. δἴϊζοῦ 

28: 
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9σα-βαίνγβαπ οἷο., ορ. Ο.160]. δωνν Οϑιοά. δόγν ΟΗΟ. ἀμγτὶ 'σιἐπογϑὰ, ἀτγ᾽ 
5κν. ἐγέτώ- 'χτοοάγ, χαρίπρ πίῃ (μϊγβί), 

ἰ8 ἀῃὰ ἰς (ἥδ ὅθε. ἐδ. ἀοὐμ. λαΐδ, ρσοη. λαϊδὶ5, ΟΗΟ. 

μιαὶβδ ὭΘοΙ ρῥτίηι. αογαι. Ἐβάΐβα- : 1,8ὲ. οοἶϊμ-τι ἴγοτη οοίβο-νι. 
αοῦν. σα-ἑαίσ)αη ἴο ἰθδοῖ, ἱπβίγαοι", ἐο μρεξαία- (ποτα. ὠπέα! 8) 

᾿ἀϊβοδοάϊθηϊ; ζαίδ- ΤΙΔΥ ΤΟργθβοηΐ ἃ ΠΟΠΊΠ8] -68-ϑίοῃη. ΟΗ6. 
δοίϊαπ “ἴο θαγῖκ᾽ Αρ8. δοίϊα ἴο Ὀάγκ, βογθαῖὰ, μον ΠΟῪ ἴδυπιδῃ 

διιῖ6 ὍΜ]] ροϊηΐ ἴο ἃ ρῥγῖπμ. αϑγπλ. ργθϑ. ἐδέϊβϑο ργοί. 9]. Ἐδίσμη : 
111}. δαΐεα-8 'νοῖοθ, βουπά᾽, ὅν. ὁλάξαιῖ Ἵ Ὀαγῖκ᾽ (ορ. 8 259), 

[πᾶρ. Ἐῤῥόϊϑδ; [86 { τε ἰσ ἰὰ διζμηι θα κοα᾽ οίο. μαὰ ογυβιιϑὰ ουἱ 

(Π6 ΓΟρΡΌΪΑΡ ἰδ οὗ (86 ρΓθβ. δηὰ 86. ρυϑί. 

δἰ ἀπὰ κἱ (ἢ. 1 ἀο ποῖ ΚΠΟῪ δὴ Θχδπρ]6 ἴον 8ἱ 1). δἱ ἴῃ 

ΜΗ. ἐγοὶ, σϑῃ. ζἀγοίϊοδ, ᾿οατ]ϑᾶ, ουγ]θὰ ἴῃ Ἰοοκβϑ᾽ ἀγοΐΐο ᾿ουτὶ, 
Ἰοοϊ’ Μ|Ιά. ΕἸ 8 ογΐοη ἴο ουτὶ᾽, ργῖπι. αογαι. ἔῤγ εϊά-, ἴὸ 

ΜΗΟΘ. ζἀγβ ογῖθρ, ουτ]οά Μιὰ, Επρ]βὴ ογῶβ Ὁγίβρ, δΠρΡΤΥ. 
ΟΡ. αἷδο 0.166]. ἡγοίΐα ἴο ἰγθιῃῦϊθ, αιακθ Ὀθβίἀὰθ ἤγζῦβα ἴο 
βΒιυδάον᾽, ἰο Οἵ. κρυόεις Μία], οδυβὶπρ βιιυἀάθτ᾽ κρυσ-ταίνω 1 

ΙΔ ΚΘ ἰο ἔγϑθοζοὶ". 

85: ἃπά φζη (ΟΗ6. γη). ἀοίῃ. σϑηο ΟΗῸΟ. οϑηΐ Αρβ. ἐθπὲ 

(Δ Υ-]Δουγ τ ρτῖμι. αογπι. ᾿ώδ- "ἶϊα-, ἃΒ ορροϑθα ἰο ΟΗᾺ. αγὴ 
(σοη. αγηῆ)ὃ μαγυϑδί' Ο.106]. φη7ὲ ᾿βθαβοὴ ἴθ ΟΣ Κίηρ ἴθ ἐμ ΒοΙά᾿ 

ἔγοπι ῥγίπι. (16 γπὶ. ἰογ πὶ ψ Π ἀπδοσθοηΐρθα γοού-ΒΥ}]8 016 ; ορ. (ὑ οὐδ. 

α86.8 Ῥαγνθβί, δι πηθῦ. Ἃἷο. γαση Ο.166]. γαππ Αρϑ. ασὴ 

(ἕο ἔωνγζη, δπὰ {18 ἔγοτπη ἤγαη) ᾿ποιδβο᾽ ργῖτα. αθγαι. ἔγαζ-ηά-, 

ἰο ΟΗΟ. γαδ-έα Ὑοδϑί, τοροβϑθ, ἃ οογίαϊη ἀϊδίδηοο᾽. (οί. γαϑ-ἰα 

ἃ οοτίαϊη ἀἰϊδίαποο. ΟΗΟ. ἐΐγηδη ἰογηδη Αρβ. ἰθογηΐαη Οϑ. ἐϊηδη 

(εορ. Οϑ. τιδάα 8 ὅ96) Ὧο ἰ᾿δαγη,, νουὰ πᾶν ὕδοῃ ἰῃ Οοίῃ. 

Ἐπ σπαη γτοῖ. "ίσηδαα, ἴἰο οί. ἰάϊ8 Ἱ Καον᾽ ΟΗΩ. ἐδγεη ἴο 

ἰϑδοῖ᾽, τὲ. ἰ618-. 

πι8 δὰ η2. (ἱοίϊι. αηὶ8 (ϑὲ. αριβδα- τὰ. 8ῃου)άοτ : ΞΚσ. 48α- 

ἙΒου]ἀογ, ἀοίῃ. τηέηισα- θοϑη : ϑκν. ηιᾷβά-ηι Ῥγυβθ. ηηϑηβᾶ 

“030 ΟΒυ]ρ. ηιξ80 ᾿θθβι . 
Β οπι. 2. Ὠϊὰ (80 8 ἰῃ "8 ΟὯδ66 ὈΘΟΟΠΙΘ σὴ ΕὉΓ "Ζ 1 ἄο ποῖ ΚηοΥ 

ΔΏΥ ΟΥΠΟΥ ΟΧΘΙΡ]68 Ὀοδβίἀθ8 αοίπ. δοο. Ὁ]. λυαμφεμῶ “41}} δαησεοεὶ ᾿ππίοδ᾽, 

1) ΤῊΘ ποχμῖπδ] βυ ῆχ -δα- πιυδὲ Ὀ6 Ἰοἵξ οαὲ οὗ ἔμ αυοϑίζοη, βίησθ ἐλ}5 

ῬΓΟΌΔΌΙΥ τοργοβοηίβ δὴ πάρ. -ἐτέϊο-. 85.600 ΚΊυρο᾽8 Νοιιΐηα]ο ϑίασ πα Ὁ] πη ρ9- 
Ιϑῆγο ". 64. 
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δυΐ ΗΖ οδῆποῖ βασθ ὈΘΘὴ ῥσγΐῃ. αθσιη. ἴῃ (18 ο880 (8 ὅ88) [Ι͂ῃ ὨπΙΘΓΟυΒ 
04808 3,8 ΔΡΡΘΑΙΒ ΟἿ 8]}] 5δἰἀθ8 ὙΠΟΓΘ "ΖΦ ΟΥ [1ἰ5 ἔυγίμον ἀθυθὶορπιθηὶ ταϊρ ες 
ν6 οχρϑοίοᾶ, ὁ. ζ. ΟΗδ. ραγί. ἀμρϑαη 'βυγ θη (ἀέηϑαη οἴῃ. ῥέμϑαη “ο 
ἀἄγατ, θ0]}}" : 5Κτ. ἐἑᾳβάνἄνιϊ Ἷ Ρ}1 ἴο δπά ἔτο, βμαϊζο᾽, 111}. ἐφϑέὰ Ἱ βίγοίοι 
ΒΥ ρυ]πρσ᾽, τί. ἐφη,8-). 1 οοπ͵]θοίυγο μαὲ "8 δὰ Ὀθϑη ἀθγυοϊορϑὰ ἰο "8 (68 
ἰη ὕπιδτ., ἰη 11. ἀϊα]οοίθ απ ον 9 γ0) αὐ (Π9 ἐπι ὙΠΘη  ΟΥΠΟΥ ΒΒ ἸΔῪ 

ορογαῖίθα. 34 οουϊά ποῖ Ὀθοοηθ γοϊοοὰ «1 ἐπΐ8 δνιϊου] δίῃ. 

Οὑίηρ ἰο αοίῃ. βανρθα “ἴο {πο΄,) ὈθΒίάθ βῖκγ. ἑάϑηιᾶ ἐάδηιᾶξλ Ῥτυβδβ. 
δίοεναε οἱο, ὕπιδτ. Ρὰ 5πι6 ουΐ᾽, ἀπά Θοίμ. ἐρηὶ Ο.106]. ον’ Ἵ δπι᾿. Ὀοβὶὰθ 
βικτ. ἀϑην, ἰἴὲ τπίᾶὰὺ ὃ δϑϑυπιοὰ ἐπαὺ 8δηεὲ Ὀθοϑὴθ Μὴ ἷἰπ ῥγΐῃ. Οθγηι., ἐπ 
ἤγϑι οὗἁἨ 4}} ἔγοπι ἔίημη. ΟἸμογνῖβο, θα  ποὲ ον ποΐπρ ἐο πιο, ΟΠ οἱ" Ζυτ 
ὅθβοι. ἀ. Ῥονγί. 428. 

8 688. ΕἾΠΑ] 5 (Ἰπάρ΄. -8 δπὰ -Φ --- 8ο0 8 645 ἢπα]8 8 --- 

ΠΙΑΥ͂ δ΄ ἐμαί ἐπ ῬδγΕΪΥ ΟΥ ΘηγοΥ πᾶν ὕθθη Ἰθυθ θά οὐ ἰο 

-8) γὰβ αἷβο βιι)]θοὺ ἰο Ὑογποῦβ ἴα. ΤῊΪ8 ΙΔ ἐπ8 ρᾷνθ Γἶ86 

θ. δ. ἴῃ {Π6 ποι ρΡ]. οἵ στη. ὦ- δηά δ-βίθιηβ ἴο -ὅζ Ὀϑβίἀθ -ὅς 

(Βκτ. -48), δηὰ ἴῃ {Π6 ρϑῃ. 8βρ. οὗ ἐπβίθμηβ [0 -αἷἱς Ὀαϑίἀθ -ἀΐβ 

(ϑκνυ. -δξ). ϑαοῖι ἀου]θίβ ογο ἰμθη ἰγθαίθα ἀθγθ εἶν ἴῃ ἐμ 

δοραγαίθ ἀϊδ]θοΐβ. 

Ιηὴ Οοὐῃῖο, -Ζ Ὀθοδπιο 8 (προ ὅς ὑποϊνθϑ᾽ Ἐσα-φιηιβάϊξ σ6ιι. 

οὗ ἃ πηϑϑίϊηρ, βυπαροριθ “δαίγάϊξ ορέ. ᾿ἔογαϑ Ὀθοϑῖμθ μῦς σα- 
γιηηβάϊβ δαΐγάΐδ) οἰἴποῦ αὐ {π6 βᾶηθ ἔϊπιὸ σι (ῃ9 σΣ ψΒ]Οἢ 

ὈΘοᾶπΘ [8] αὖ ἃ Ἰαίθνς ρογοά (6. ᾧ. ἔδαίγίσ(ἢ δοιὰ Ὀθατοβ᾽, 

8 ὅ81] Ρ. 584 ἢ) δπὰ ἔμ 0611] ἐορϑίμονυ δραὶπ στ (ῃ6 5 ψ ΒΟ 

δά τροπαὶ πο υὑποπαηροὰ (εμηαῦθ ποτ. ᾿οχἰ βἐϊπιδέαθ᾽ - ἥν. 

"πα άδ, Τπὰρ. Ἐν ἀ8). ΟΥ 6]86, θοίογθ {6 ἀγορρίπς οὗ (π6 ἢπ8] 
δῃογέ νόονθῖβ (8 660, 1), 4 ρροηθγα ϑαίΐοη οὗ (Π6 - χβί ἰοοὸκ 

Ρίδοθ, 88 'ἰπ ΝΌΓΒο, 80 ἰδὲ 6. σ. ἤηιμπά δ γὰ8 8180 ϑρόίκθη ἰπβίοδα 
οὗ τορι Ἡμμηαῦβ, ἀπὰ ἰμθὴ Ἰαίθ -Φ ΘΥΘΓΥΜΉΘΓΘ ὈΘΟΔΙΩΘ -8. 

Ιδῃ ἴῃ ϑυουν οὗ {6 Ἰαΐίοῦ δϑϑαμιρίίΐοη. ΕὉΓ ὑμὰ8 οδῃ 6 Ὀοβέὲ 

Θχρίδϊποὰ ΨΥ ΣΦ ΓΟΡΌΪΑΓΙΥ ΔΡΡΟαΙΒ ἴῸΓ οτρῖπα] Κη] 8. Μ᾿ ΏΘη 

8 ῬΔΙ 1016 ἰ8 δἰίδοῃθα ἴο ἰξ (9. δ. 8. 'μο᾽ : ἐ2- δὲ; υοῖϑ “θ᾽ : σοΐφ- ἢ; 

ἦναβ “ποΟΡ᾽ : δοαχειυῖ; οὐϊοὶδ 'γ6}18. : οἱϊοῖχ-), τ ὨΠ]θθὲ 8 ἈρΡΡΘδΓΒ 

ἴῃ δαβ-μἢ Ὀθθίά6 ρα5 6 Μὰ8θ, ΜΠΘΓΘ 8 8 ΟὨΪΥ͂ ὈΘΟΟΙηΘ ἢπΠ8] 

δὲ ἃ ᾿ἰαίϑυ ρογϊοὰ (ἔμαβὲ, ργίτῃ. ἔογπι ἔμο- μό8-6). 

-2. 88 δυβοίαίο ἤμπαὶ, νὰ8 “ἀγσγορροὰ ἴῃ ΠΤ οϑὲ αδγιηδηΐο, 

ὙΓΠ18ὲ -8. 8 τοί πθά. -Φ ᾿δᾶ γθαιθπ  ὈΘΘη οχίθηἀθα Ὀθγοπᾶ 

118. ΟΥ̓ΙΡΊΠΔ] ΒρΉΘΓΟ δῃὰ δα βιρρΙαπίοθα -8. Νόομι. ρΡ]. ΟΗ6. φοδα 

Οϑ. φεδα Αρ8. χίζα ᾿αἰἔνε᾽ τα οί. σίδδθ. Νοπι. 85. ΟΗΘ. Οϑ. 

“Ἕ Ἂς 
----.»ὦὦ.-.α. .. Ὁ. -.-- 
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Αρ8. 8ϑιρηῆς 'Βοη -ῷθΗ αοίῃ. δηθῆμηδ. [Ιῖὰ ΟΗΟ. {860 2-ἴοτπὶ γγαϑ 
δΟΒΘΓΑ Βα ἴῃ ἴΠ6 ποπλ. Ρ]. οὗ α-ϑίθῃιβ, ἕασα, ἴῃ Οϑ. δῃπὰ ᾿ρβϑ. 

[86 8-ἴογτα, Οϑ. ἀασοβ Αρβ. ἀαζαβ. Τικονσίδο {Π6 “5. ἴῃ ἔδο ΟΒ. 

θη. 8ρ. ὄμγφοβ παδίοβ Κμβίθβ οἵο. 18 ῬΥΟΌΔΟΪΙΥ ἰο Ὀ6 γορδγάϑὰ 

88 πάρ. πᾶ] -5.. ΟΗΟ. ποιι. δ δον ἔγοτη ἤβῶᾶζ [ὉΓ οἱάθγ 

Ῥρών8. ἌΝΠΟΙΘ γ, ΞΞ ζ Ὀσου8 ἴῃ Ἦνοβδὲ αϑγ., 88 ΟΗῸ. ἐγ ἐγ 

(οὐ. 8), τοῖν (Ἑ οἴ. ρϑὲβ), Ζαγ- 267- δὲγε (οί. ἐμ2-). {Π|18 τηοάθ 

οὗ ἰγθαϊπρ (ῃ6 5. 88 οοοδϑίοῃθα ὈΥ {86 οἶοϑθ οοῃπθχίοῃ ὙἹε 

[Ο]Ποσηρ ογὰβ δηᾶ ὈΥ πο αἰ ἴθγθπὶ βίγθβϑ ΜΒ] οἢ ἐπ 6 ῬΓΟΠΟΙἢΒ 

δηἀ ραγίϊοϊοθ δᾶ ἰπ {6 βοηΐθῃοο δηᾶ ἴῃ δσοπῃιρουπᾶθ. Οὐ. Ρδυὶ] 

'π Ῥαυ]-Βγδυηθβ Βοὶίν. ΥἹ ὅ5δ0 Ε΄ 

Ρυΐμ. αἴθστ. -Ζ 88 βΘῃΘΓΘ ἰδοα ἰπ ΝΌΓΒΘ), ὙΏΘΠΟΘ -7, 6. Κ. 

8.0 80. (ἀαί. 866. 58), τὐζαν ᾿χοῖνθθ᾽, σλαζαν ᾿σιδ᾽, 
Νοίδπρ ργϑυθηΐίβ ουὐῦ δϑϑαπιηρ ἐμαὶ -Φ ὈΘοδΘ σΘΗΘΓΑΙ 86 

ἴῃ {86 ποι. 86. ἱπ {86 ῥτῖμα. αθϑγιῃ. ροϑγοά. 

Βα] 16- ΒΙανοπὶο. 

8 δ84. Ἰηᾶρ΄. 85 Γϑιηδίηθα ΦΘΏΘΓΑΙΙΥ ἱπίδοὶ ἰπ (Π6 ροτὶοά 

οὗ ἴπ6 Βα] .-81αν. ρυϊμα εἶνθ ΘοΙ ΠΥ. 

ΤῊ ομδηροδ ἴῃ {π|8 ρου]οα ὙΘΓΘ: 

ἦ8 Ὀθοδῖηθ ὅδ, ψβθμοθ Γ[ἰ. 855, ΟΟΒυϊρ. 5. 1. αβ2ὲ-8 
Ο.Βυρ. οδὲ 'αχ θ᾽ : 1,6, αα΄-8, ορί, ᾿αζοί-. 866 8. 414. 544 ρ. 398. 

Ῥυϊμηϊεϊνο ΒΑ] ..-81αν. ἐξ τ--ς [πᾶρ. δἷξ 'ἰβ 1988. οθγέαϊπ, 88 {|Ἐ8. 
νπαϊϑεϑίὶ ΟΟΒα]ρ. ηεδϑίἑέ ἴο τιϊηρ]θ, ταϊχ. 866 8 414 τϑῃηι. 

ὃ δ86. 5 τοιηδίηθαά ὑπομαηροά ἴῃ Βα]. δὰ ὅϑ΄αν. ἰπ [86 

[ΟΠ] οί πρ ΡΟΒ  [10Π8: 

1, Τπ ΕΑ }}} Ὀθέογο βοηδηΐίβ ἃπά οοπβοπδπίβ (οχοθρὲ 5ὲ). [ἢ 
8θρίψηὶ Ο.Βυϊ]ρ. 8θαἀηιὶϊ ἱδουθη) : 5Κγ. βαρίά. Τάϊ. βθηὼ-5. ΟΟΒυϊρ. 

βψηὶ 'ϑοπ᾿ : 5|κγ. δῶρ: . Ῥγυββ. 8ιδαΐ-8 ᾿ϊ8᾽ Ο(Βα]ρ. βυαέδ ἵτοῖα- 
ἐἰοπ’ 8007) νη : ΒΚκν. 80υώ-. 118. 805 ΟΟΒαυ]ς. 805έγ-α δἰδίοι᾽ : 
51κν. δράδαγ-. Τά, δηδσα-5 ΟΟΒυΪρ. δηόσι, 'ϑιον : Αν. δηπαφξαϊῆ 

δ 9508, Υὖ. δηδίαὶ-. Τιϑές, ϑηβόῖ- 76 Ἵ Ἰαυρ᾽ δηιαΐ-ἀα 'ὰ βιλι]]ηρ᾽ 

ΟΟΒυὶρ. 8ηιθ-7ᾳ 86. Ἵ Ἰαυρδμ᾽ : Κ΄κγ. ϑιπάψεα-ἰΣ Θ᾽ 581π}1}1686. [Πἐιἢ. 

δε κέφ ἴο 8]146᾽ ΟΟΒυ]ς. δρινκαΐξ 86 ἼΟ ἜσΥΘΘρ, 8]1ρ᾽ : ΜΗ6. ϑ8ηείεσεν 
Ἣο πὶπά, Ὀοπᾶ᾽, 11ἐἢ. ϑγαυ-ἃὰ ἃ βονίηρ, ὈΪοοαϊηρ᾽ ΟΟΒυΪρ.. ϑέγι-)α 
ἃ Βοπὶπρ (τ Π ἢ Θχογθδοθηὲ ἑ, ορ. 2.) : 5,κτ. ϑγάυ-α-ἰ'ονει. [1{}. 
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εἰοαϊὼὰ Ἵ ογοορ᾽ ΟΟΒυὶρ. βἰᾳκῶ ᾿ογοοκοά᾽ : ΟΗΟ. δἰέησαμ ἴο πὶπὰ 

ἰο δΔηὰ ἔτο᾽ 8ἰαη9ο 8παῖκθ. [Π|}. 8ρόγιε Ἵ ἤδνθ ἐΐπιθ, Ἰοίβυγο᾽ 

ΟΒαυϊρ. 8ρἔᾳ Ἱ Βανὸ βυοοθβθ᾽ : 5Κν, ϑρλάψανιξλ Ἵ 8.Χ1ὁ}}, ἐμγῖνθ᾽. 

11}. 8έαϊσψεέί-Β Ἴο Παβίοη᾽ ΟἹ ΒΡ. βἐσηπαίέ ὍὯΟ ΘΟΙΏΘ ΒΟΙΙΘΎὮΘΓΙΘ᾽ : 

Ον. στείχω Ἱ 5ἰγίάθ, ρο. [Γ{ἢ. δζαδέις Ἴο ουδ ΟΙΒυϊρ. εζοδῖξ 

Ἰδάυἶδ᾽ : [,.4ὲ. 8σαδδ. 

2. ΜραΐδΠΥ ἴπ ἐπ ΘΟΠ Ὁ ΔΙ ]ΟΠΒ 8.ώω) 871, 80, 87., 81, 8ι. 

8. 1. ἐβόα ΟΟΒυ]ρ. 768-υὅ 1. ἀυ. ἵνθ ἔνγο δγθ᾽ : ὁΡ. 

5Κν, 8-0άϑ. 

8ηι. 68-ηὴὲῈ ΟΟΒυϊρ. 7605-ηὴ Ἵ ἀπ : 5.κν. ἀ8-η. ΤΑ, 78 8-ηι 

Ἱ εἰτὰ᾽ 725-ιὦ ᾿σἰτά]ο᾽ - ορ. αν. ζώμα ἔτομι ἔζωσ-μα (8. 565), τί. 

7ὅ8-. ΙΑΙᾺ. σοδ-ηιδ ἃ ον δ᾽ ἰπηπηθτὶπρ βγθ᾽, ἰο φόϑέϊ (ργοὶ. σοβαῦ) 
10 θχρῖτθ, ρὸ ου, ΟΟΒυΪρ. ζοδημά 'μαῖγ᾽ Ὀοϑίάθ ζοϑα Ῥαὶγ (ορ. 
ὃ ὅ88 τϑηϊ 4): ΟΗΟδ. δλᾶἄν ᾿'βαῖγ᾽ ἴγοπι ρτῖπι. αϑγῃ. ἔχἔζά- ὃ 

Βοπι. 1. ΤῸ ἀδέϊνοα [1{}.. ἑάνιεἠ ἰάνι ἀπὰ ΟἹ Βυὶγχ. Ἰοηεὰξ Ἴο ἐμπο᾽ 
Ὀθ51]46 ῬγυβΒ. 8- ἰός Βκν. ἐάβηιαϊ δνθ ποὶ ᾿οδὲ {πο Ὁ 8 ΓΟΙΌΪΑΓΙΥ, Ὀμὲ ΓΘ 
ΠΟῪ [ΟΣ δὲ η8 δου (ἢ 6 ΘΔΗΔΊΟΡΥ οἵ οὐδοῦ οϑδοβ τὶ ἢ ,»,-80ῆχοϑ πίπουΐ 8. 
866 (Π6 δοοίάθῃοο. 

8η. [ΙΛ{ἢ. ργμβοηὰ του (ργαι8-ὼ Ἱ ὙΆΒ} ΤΩ ἴδοθ᾽) 
Ο.Βυϊξ. ργψβ-πα ϑραγρο᾽ : 5κν. ργ μετ 'δαυϊγίθ, ὑὐ10 168, πυϑίθ᾽. 
[π|’. ρα-κἴμθ-πὼς8 Ὀοαϊοη (ορ. Ῥτυβθ. ρο-  ἰι8-ηια- ἀο0. ὉΌ6- 
ἀϊοηθ)), ἰο ἐξαιιβὰ Ὁθοάϊθηοθο᾽ : ΟΟ Βαϊ. οἰμολὶ ἃ Ὠθαγίηρ, οὐθάϊθηοθ᾽, 

πάρ. ζίομδ-; οὐ (9 ἰηια] ΤΠ. ἀ ορ. ὃ 467, 2. Τιοίϊ. 86048- 

ἤ8 ἃ ἀτίθα ἃρ ἰγϑθ᾽, ἰο {11}. βαῦϑα-8 ᾿ἀγγ᾽, τὶ. 8αμ8-. ΟΟΒυϊρ. 
γ68-ηὰ ΒρΓΙηΡ᾽ ὑοϑίάς [Γἰἢ. ραϑαγὰ υμιτηοῦ, ὅ5Κν. υαδ-απίά-8 

ϑργίηρ. ΟΟΒυ]ρ. φαθδημᾳ ἽἹ οχρῖίγθ᾽ Ὀοϑίαθ [11ἢ. σεβαῦ Ἱ οχ- 
Πηρυΐθῃ: ἰο ψπϊο 85Κν. σἤαδ- 'σοηβαμηθρ ΟΟΒυ].. ο-}α8-ηὶ 

δινάϊο᾽ : ορ. αν. ζώνη 'αἰγα]θ᾽ ἔτοπι ἔζωσ-νὰ (8 565), τί. 78-. 

Β οπι. 2. βΙανυ. -οὐηι-- ἴῃ ἀὐοδηᾳί οἵο. 88 δγίβϑῃ ὈΥ̓͂ ΘΠΘΙΟΦΥ. 8.60 
8 588 τϑ τι. 2. 

8. ὈΘΟΔΙ6 8ὲγ (Θρ. 8έγ ἴγοιη ᾧγ 8. 545) ἴῃ ϑδ)ανοπίο υπί- 
ΥΘΓΒΔΙΥ, ἴθ ΓΔ πίῃ ΟΠΪΥ ρϑγίϊ!}] γ. ΟΟΒυΪς. 86δϑίγ-α ᾿Βἰβίθυ 

ἔγομῃ ἴ868γ- : ϑ,κν. 8δρα8ν-. [π|}. ἐδηιθύα-8 'δογγϑὶ᾽ : ΞΚν. ἐα ηεϑγα-ι 

᾿ἀατίκηθθθ᾽ θία., β66 88 ὅ10. 680. 1Πἰἢ. πα8- αἴ παϑίγαϊ ρ]. ἙΗγοαῦ, 

ἰο μόδβἰ-8 “Ὥ08θ᾽. ΟὈΓΓΘΒΡΟΠΑΙΣΙΥ βγουδ πὰ 8ίγοσὸ ἃ Βοσίηρ᾽ (ορ. 

1.) οία. Τὸ ἴθ ποὺ οἶθαῦρ 'ἴὰ ψμδὶ ραγίϑ οὗ ἢ. ἀπά ἰο ψῆδΐ οχίθῃς 

[860 οχογθβοθηΐ οοηβοηδηΐ Ιη866 18 ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ. 
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Β 9. 8. ΟΟΒυϊς. ποφζάνί Ὁ]. ἱποβίγι]β, ποβθ᾽ 88 Ὀθθὴ ἀϊγϑοὶὶγ οὐπ- 
ποοίθὰ «αἰ (ἢ. παογαῖ, 88 1ἢ χὰν δὰ δγίβθηῃ ἔγοπι 8.. [{ 18 ὈγΟῦΌΔΟΪΥ 
Βοίξον ἰο ἀϊνίἀθ (πὸ ποτὰ ἰπίο μοζ.αγί ἀπὰ ἐο τοζαγὰ ἐπ βϑοοηὰ ραϑτζὲ 88 
ἃ ποῦ ὈΘΙοηρίπρ ἰο ἐπθ τγοοί ἀεγ-, ορ. ΟΟΙΒυὶϊζ. αἶγα ἀνα “1, 85.κν. ἀᾶγα- 
11, πο1θ, ΑἸ8οὸ τέζάγα ᾿θΠ9 βείῃ οἢ ἃ ἔγοϑβῃῃ πσουπά, ἐμ βοβϑῇγ ραγὶ θῃ ἃ 
ἐπϊησ᾽, ὙΒΙΘΝ δ88 Ὀθοη οοπῃπηθοίοθα πιξ [,8ὲ. τπορδνμ την τπειεδνάμα (-ὃτ- 
ἔτοπι -8.΄-ν ὃ ὅ10) ἀπά ΟἿτ. ηγ 'ρίϑοθ οὗ 80βῃ᾽ ( 510). δπὰ τϑραγάϑὰ 
88 ἃ ἤυγίπον ἴοτγιμδίϊοη οὗ 480 ᾿θθβη᾽ (ΒκΚτ. »"4εά- Θοἴῃ. "εὐρηζΖα-) τῆ ὃ 
οοπιρουπάοθὰ οὗ ἔγρηοηιδι ἀγᾶ- (ἔτοπι {Π 6 βαπὶ0 τοοῦ 067- : στῇ ἤρεθη,8- 00. 
[86 8Κτ. ϑίϑπι ηιᾷβ- ἱπϑίτ. 8βρ.. ηριᾷδ- ἃ οοιωρουπὰ »"Ζ8-ράσραπα- ᾿ΒΟΥΥΪΗΜ ἴοτ 
[πο οοοἸἰκίηρ, οὗ (9 808}}} δηὰ βανο οὐ ρίῃβδ!ν δἰσηϊβοὰ ἃ βκἰπηΐηρ οἵ [δ9 
β68}᾽. 

8'. ΤῊΌΠ. οσίδδ Ὅγοοἀ᾽ υϑὲδϑὰ-8. “ἴον .}16θ᾽, ἐο υοἰϑέὴ Ἵ ργοραραίο,, 

Τιοἰν. ἐγμδῖ8 ἐγανβϑῖ8 ᾿ἴγαρὶθ᾽, ἰο ἐγμϑθε Ἵ Ὀθοοῖηθ Ὀτίβε γ᾽, [ἱέμ, 
ἐγίὥϑαλ 0]. ἼΠ6 Ἰοῃρ ἔδαίμθιβ 'π ἐπ ἰδ] οἵ ἃ οοοῖκ᾽. ΟἿΒιὶϊξ. 

ἐγοδί Ῥατῖ. ῥγοῖ. ἴἰο ἔγεβᾳ Ἵ βῇῃδῖκθ.. 

ΒΕ 9. 4. β81δν. -οὐἶ- ἴῃ μιϑοηϊαά οἷο. Π88 δγίβθῃ ὈΥ 8ῃβ]ο ῦῦ. 8066 
8 δ88 τοι. 2. 

8έ. ΤΠ}, ὁδ8- ΟΟ ΒΡ. 768- 8. : Β5Κν. ἠ5-. Ιλ. 7 8-|.α-8 

οἰγάοα᾽ : ΑΥν. ψᾶἄδβεία- αν. ζωσ-τό-ς ᾿σἰγάοα, ΟΙΒυΐϊρ. 2. ρ]. οἵ 

{86 8-δογὶϑὲ αδ-8-ἐ6, ἰο αἀδ-ξέ “ο ραΐ, ρ]δοθ᾽ : 5.κν. ἀλᾶ-8-ἰα. 

8. 1 (86 πιϑάϊα] ΘΟ ΙΔ 08 218, 8, ͵8, ἰ8, 88. 

8. Ῥτυθδ. ηιθη88 ηιθη8ὸ Ο.Βυὶρ. ημϑὸ ᾿θ6β" : ΟὉ.ἢ. ηεριζα- 

5,κν. ηιᾶβϑά- 688. [1|ἢ. αΐ. ἐδῖμ, ἰο ἑπὼ Ἱ ἰακο᾽, ΟΟΒυϊς. 

8ΟΓ. 78, ἰο ὕπᾳ Ἵ ἰαἸκθ᾽ : ορ. α΄. ἔνειμα ἔγοτῃ δέσνεμ-σα (δ ὅθ). 

π8. 11. ἔαΐ. »έϑέμ, ἴο ρὶπὼ Ἱ ρ]αῖν, ὑνῖθθ, Οὐ Βυ]ρ. δον. 

»ε8Ὅ, ἴο ρῖπᾳ Ἵ βἰγαῖη, πδηρ᾽. Γἄὐϊη. ζᾳβὲ-8 ἱξοοβθ᾽ : ΟΗΟ. σαπϑ. 
110}. ἐρϑέὼ ἹΞ δ γϑίο" ἐᾳδὼ-8 ᾿οχίθηβ ὉΪθ᾽ : αοἴμ. αὐ- ίπϑαη “ἴο ἀτὰν 

ἰονγαγάθ. ΟΟΒυΐρ. ἐγοϑᾳ ἹἽ βῃαϊκθ᾽ ἔγοπι ἐγθ8- (αν. Ηοῃι. τρέσ-σαι) 

γΠ ἢ ̓π68810Εχ᾿ ΟΥ ἔγοιῃ ἐγ ηι-8- (ὁρ. [,4[. ἐγοηιδ) ΟἸὰ Οπθοὶ 

Ιοο. Ρ]. οϊάβ (ργοροῦ πᾶπιθ, 866 ΜΙΚ]οβίοι γογρὶ. αταπιπι. 1 

16). ἴο ποπι. ρ]. ΟΒυὶκ. ροίγαη.-ὁ ᾿'βοϊά ἱπηδθ ἑαηίβ᾽, δοοογαϊηρ 

ἰο [ΘΒ κῖθη [ῸΓ ργῖπι, 8514ν. "ροϊ)ᾳ-88 ("»οί7ᾶ.-58) αἴϊνον {π6 δηδ- 

ἸΟῪ οὗ ροζα-"Ηῇ -πιὖ (πιὰ τόρ 1088 οὗ ὑπὸ 52 Ὀθίοτθ Ἐ, 

8 219): ἱπ ΟΥΘΙ Οᾶ868, δου υονθ]8, ὅἴαν. -οὐδ τς 5Κν. -8μ, 

δ 588, 2. 

Β ὁπι.. ὅ. ΕΌΥΤαΒ ᾿ἰκθ ρεολῶ, Ὀθαὶάθ μέβθ, ἯΘΙΘ ΠΟῪ ἔογπιδέϊουβ. 8360 
8. ὅ88 τθπι. 2. 

ν» 
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ἰ86. Τλ{ῃ. δαἦβα-8 ἱ'νοῖοθ, ἰοπο᾽: ΟΗΟ. δείϊαη ἴο δατῖκ᾽, 5Κτ. 

ὑπάξαηιϊ, 806 ὃ 5982 ρ. 496. Τάιἢ. εζοίϑὴ Ἱ ἀγῖνα ἀναγ. τϑϑοὴ 

ου᾽; αεἰδιὼ Ἵ ταττγ, ἀοϊαγ. Πἢ. ἔαι. κόϊβεμ, ἰο ζοϊὰ Ἵ ταῖβθ᾽. 

0.Βυὶρ. σίαϑᾷ ἴἴοπθ. ποίῖθι γνοΐϊδο᾽ ἔτοιῃ ρῥγίῃ. ὅ͵δν. "φοίβϑ, ἴὸ 

0.166]. καΐα (ἰ ἴτοπι ἰσὃ ὃ 582) Ἴο πϑῖῃρ, ο8]}". 

(8 ὈδοδΘ 8 (Πγοῦρἢ (Π6 ἱπίογιηθαάϊαίθ βίηρθ 88 ἰπ δοίἢ 

ἰδηρᾷαρα αἰνίβίοηβ. [{{ἢ ὅδε Ἵ 5841} οαΐ, Οὐ Βυὶρ. 7α8ὲ ἕπου 

θϑίοϑί δῦ. 7.8 : ορ. 5Κν. ἔαΐ. αὐδγάνε Ὡ. 85. ῥτγοβ. ἀέβὲ, τί. 6ά-. 

866 ὃ 544. 

Πθπι. 6. ΕΌγΙΙΒ ἶκοὸ αολά, Ὀοδιάθ .82, ΟΥΘ ὩΘῊῪ ἴογπιδίϊοηβ. 8.69 

8 588 τοι. 2. 

88 ὈΘΟΒΠῚΘ 8 ἴῃ Ὀοίῃ ἰδηρυαρα αἰνϑίομβ. 11. ἔαΐ. ἰῤδέμ, ἴο 

ἰεϑὰ Ἵ φίοκ αρ΄. οἴῃ. ἐέβα Ἱ ραίμον ἱοροίμογ. 11. ἔπι. 7 δῖε, 
ἰο 7) .8-ηιὲ Ἵ ρσιγά᾽, ορ. ατ. δοῦ. ἔζωσα ἔτοπῃ δέςζωσ-σα, τί. 78-. 
ΟΒυϊρ. 5-δοτὶϑὲ οὐδεἐγι8, ἰο οὐδε γ,8ὲᾳᾷ Ἵ 8886 ΚῈ οἱ. ΟΟΒυϊρ. 

768ὲ βου ἀτί᾿ : ορ. αν. Ηοπ. ἐσσὶ. παϑ (ρθη. ἴοαο. Η]. ἰο τῖν 

6) ἴσγοτη "ηἄ8-ϑὲ, ορ. (μ6 ροβδβθβϑῖίνθ ργοποιη παξῆ ἔγοπι ᾿μ"ἄ8-ἢ 
(ξ 588. 2. 8). 

8 δ86θ. Βοβίἀθβ {ῃ6 ὁ84868 τηϑηἰϊοποα ἴῃ ὃ δ8ὅ [πάρ΄. 8 αἶϑο 

ΓΟΡΌΪΑΥΙΥ τοιηδϊποα ἴῃ 1 Ππυδηΐδπη 1π {πὸ [ΟἸ]ΟΥ ΠΡ ΟΆ868: 

1. Αἴ σνοτοΐὶβ δπὰ ἀϊρῃίμοηρθ Ὀθίοσθ βοπϑηΐβὶ τυ νγοὶβ, 

ἰοοὴ Ἵ ῥίοκ ὑρ᾿: Οοἰῃ. ἐΐϑα. 8αἴϑα-8 ᾿ἀγγ᾽ : ΞΚν. ἐσξῥα-8. ᾿ἀγγίηρ 
ἋΡ, Ρδγοδίηρ᾽ (8 ὅδ7, 4), τί. 8αμ8-. Ῥατγί. ρογῇ. δοί. ἔθη. μφ- 

μ,8- ἡ, ἰοὸ ἄμσι ἿἹ στον : ορ. 5ν. οὐά-δ- (πάϊο. νέάα ἹἽ Κηονῆ. 
Β ὁπ. 1. 827. ἴγϑαυθηίὙ δρρθδῖθ ὙΠΟΤΘ ἯΘ6 Βῃουϊὰ οχρϑοὲ 8.{ Οοη- 

σογηΐην ηρουΐοζύξἑ οἷο. 800 ὃ 414 τοιπαῦῖς. τ"άΐδζα-8 Ἴατβο βδοῖς, ΠδῪ ποί᾽, 
ὙΠῚ6 ᾿88 Ὀθθὴ γοβδγάθα 88 ἃ ζοηυΐπο [ἱ. ποτὰ δηὰ Ὀγουρῃὶ ἰοχοίθοῦ 

ὠὰ ἢ Ργυδ8. »οαϑὲ8 ὍΘΙΠονβ᾽ ΟΟΒυϊς. νιῤον ἃ “εἰάθ, Ἰϑδίμον θαχ᾽, τπυϊρῆξ μᾶνθ 
Ὀθθῃ δοτγοσοὰ ἴγοπι αἀογδη (ΟΗΘ. νηέϑα 'ὰ ἔγϑπιθ [0Γ οϑυγγίηρ οὐ (δ 
Ὀδοῖκ᾽, ΟΟ]66]. »"οἴ88 οοἂ Ὀα8.κοι᾽), πίῃ ἰῃ 9 88π|0 ϑυδδεϊξαιϊοη οὗ 82 [ὉΓ 
αοτη. 8 88 ἰῃ ἄδχίζα- 8 Ὀοδ᾽ἀθ ἄδβίζα-8 ᾿δ88᾽ ἔγοιῃ αθγηι. (αο(ἢ.) αδὶΐμ-8. ΟὟ. 
{ατίμον 8 681 τοπὶ. 2. 

2, Τῃ δὶ. βἰῃυὼ Ἵ βον᾿ 8: ώἴα-8 Ώγθδά᾽ : 5Κν. εγ-ἐώ-8 'δοτπ᾽. 
Εωϊ. αὖ διε Ἵ 51|4}} ρίῖνο᾽ : ΒΚνυ. ἀδ-ογάηι! πάρ. ᾿αδ-516. 

8. ἰῃ 48. Βυϊ, ἢῤδίμ ἿΞ 88|4}} Ἰθανθ᾽ : ορ. 5Κν. γέζόψάηη. 

Β θη. 2. ᾿ βυοι ἔπίατοβ τὶ ὧδ δτὸ ποὲ αυΐϊΐο το] 8 Ὁ]9 ΘΧΘΠΊΡ]68, 
ΒΠῸΘ 8 ΙΏΔΥ ἤαγθ Ὀθθη ἱπίτοἀυοοά ὈΥ ΔΠΔΙΟΡῪ ἰπδὲ 88 ἴῃ σόνϑδίμ (8 581 
ὕοπι, 1). ἘΠ κδζίμ οδῇ ΠΑΤΑΪΥ ὉΘ τοραγαϑὰ 88 ἐμ γον ἔοτ, ούϑη ἴΐ 
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ἀμκε:ία-8 Κ᾿ 18 τοϊαιθὰ ἰο Θτ. αὔξω 1,μαἱ. ααίϊίωτε ΟΟἿτ, ὅθ. 68. ΟΥαι;. 
μοὴ (8 484). 

4, ἘΐΠΑΙ]Ιγ. Νοπι. 865. οὐδζα-8. 'ποῖῦ : 5Κν. οὔζα-8. Νοπι. μὶ. 
αἀὐκίογ-8 ᾿ἀδυρ ίθοτθ᾽ : αὐ. θυγατέροες. 

8 687. ΟἸμδηροθ οὗ 8 ἰῃ Πυἰϊῃυδηίΐδῃη. 

Ἰ,. γ8 ὈΘΟΔΠῚΘ γ82. πιαϑζα-8 ἃ [ογροίἰηρ᾽ »εἰγϑζαῦ ἹἽ ἰογρού: 

5Κν. ν»ιαγδα-8 ἃ ραϊ᾿ϑπὲ οηἀυνὶηρ᾽ ὄν αηη Ἵ ογροί. Ὀθαν ραἰϊοηι γ᾽. 

υθῦϑεί-Β τῇ. ΔΓ : 1,4. ὑογγδ8 ἔγοτη ἔυογϑξ8 (δ δ11), ὅ5Κν. υὐῥα-8 

Ῥυ]Π]οοκκ᾽, υἱγοσὼς-8 ἴορ, ροϊπϑ : Κκν. νάγξεψαδ- ᾿ἰρ τ᾽, ροῦθδρθ 

αἶβο [,αἱ. υογγῶσα Ἴαπιρ, σαγί᾽. 

Βθπι. 1. Ευΐ. σόν δίιε δὰ Ὀδοη ἴογιθὰ δξζονυ (9 δῃηδίορυ οἵἉ ζέϊσίη 
ἀϑίιε οἴο. 1ωϑεκίθη (θοὸν ΑὈ]δυλ ἀογ ΌΣΟΙ δ: θοη ἰπὶ Γξ. 65) Θχρ αΐπβ 
σαΐϑι- 8 'ΠΟΪΒθ᾽ 88 οοπιΐηρ ἔγοπι ἔσαγά δ8α-8, ἴοὸ σίγήδιί 'ο Ὠθατ. σαγϑὰ 

θα κϑ᾽ ἰθ ἃ θογσγουοὰ πογὰ, βθο0 Βυὔοϊκηον 11{π-81αν. Βιυαά. 1 151. 

2. 82 ἴον 8 (Ὠγουρἢ δββὶ πη] δίίοπ ἰο ἐπ 85 οὗ ἃ ποῖρῃθουτλην 

ΒΥ }14 016. 8φοϑζγα-8 αι μ6γ-ἰη-ἰανγ΄ ἔτοπὶ ᾿ϑόβζηγα-8 : ΟΥ ξκυρόςς, 

Ιυᾶρ. "᾿βμόξιγα-δ. 8:2ᾳ-ϑςζαυύηα-8 Ὀθ51ἀ6 584-82, Ὥθδρ οἵ βνυθορίηρθ: 

ΟΙΒυὶρ. 8ὁᾳ- 5Κν. 8αηι-ὀ ι΄, Αβδια] δίϊοα. ἴθ {86 ορροβίϊο 
ἀϊγθοίίοῃ ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ἱπ 8ζ82α-8 δϑοιτ : ΟΙΒυ]ρ. 8οοῆα Ῥίϑοθ οἵ 

ποοά᾽ ο-ϑ8ο ὲέὲ ᾿ΔὈϑοϊηάοτο᾽, ΒΥ. ἐάϑαιηἑ Ἵ ουΐ, βἰαυρ μι οτ. Οὗ. 

{Π6 δηδιοροῦβ δβϑϑὶ  ]δἰϊοη ἱπ 51κρ. ὃ 657, 4. 

8. 8οφ() ἴγοπι 8έξ Ὀθοδιηθ 8Ζοζ(ξ) ἰῃ Εἰαϑὲ 1 πυδηΐδη ἀϊα]οοίβ. 

Ορίὲ. ἀϊάιιϑεσεῖαιι (Κἰάμ8226) ἴτοτη ἀϊάμϑδοξίαιε, ἴο ἱπάϊο. ζἐάεδιι 

Ἱ ϑκ᾽. Ομ. ρδὅϑοοσία-8 ἔτομιμ ρὄϑοσία-8 1. 6. ἐρέα τ ἐλα-85) ὃ δ44 Ρ. 3911. 

825 18 ργομοιηοοᾶ βοϊιαπροα (82), {μῃ6 οουτθθ οὗ ἀδυθίορπιθηὶ 88 

982 --- {82 --- 82΄ἴ82. 
4, κζάμχαασαηια-8 Ὀθδάθ ζδάμδάασηιαβ (ρατί. οὗ ἀϊάμδιμ Ἵ δδκῆ, 

Ἶυδὶ 88 ηιῤδάαρια-8 Ὀθδι46 »δαάαηια-8. 866 8 ὅ44 μ. 898. 

ΒΕ θπι. 2. Ηδβ δὰ Ὀθοοῦμηθ δζὰ ἰπ ρυτο 10}. πογὰβΡ 7δϑχσκόξςῥέ Ἴο Βθοῖϊχ᾽ 
(Ο.Βυὶχ. ἰσκαίἑ “ἴο δοοῖ᾽ ΟΥΟ. εἰϑοῦη “ο 866}.) δηὰ ἐῃθ βυῆχ -ἐϑ:ία-8 6. Κα. 
ἐδο-ἔϑσκα-8 “Διο τ]γ᾽ (Ο.Βυὶς. δον -ἰοκὰ “ποιηδηΐβ", ἀοίμ. δαν»- δῖ ὋΝ: 18} 
πδΎθ ἐδ6 βυδρίοίου οὗ Ὀοίηρ θογτγονοα ἔγοπι αονβηῖο. ΟΡ. 8ὶ 414 τοιι. 

8 688. Ρεΐῃι. Βα]ΐ. ὅ51|αν. 8 ἀϊὰ ποῖ γϑιβδῖῃ ὑπομδηροαὰ ἴῃ 

ΒΊΔΥΟΠΙΟ ἴῃ ΔΗΥ οἵ (Π6 ροϑι(0η8, ἴῃ ΒΊΟΝ ἰξ γὰ8 ργοβοσυϑὰ ἴῃ 

110. (δ 586), ποῦ 'ἰπ ἔμοβθ ἴῃ ὙΠΟ ἢ ὁ ἀπάθγθηΐ ἃ οἤδηρθ ἴῃ 

11. (8 587). (η6 οᾶ86 ἴῃ 8 ὅ817, 2 οχοορίοα, 

1. οἷ (χ) ἴτοιη 5 αἴνου ἀ ([πᾶρ. 4) δπὰ ν". 
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κ8 Ὀθοδιηθ οὐοΐ, ἔαγίμον οὐ. Αον. ἐδοϊδά Ἱ ταῦ ργῖπι. ἢ, 

Ἐἰξῳ-8-0- 3, ἴο Ῥτθϑ. ἑέόζᾳ. 886 ὃ 462. 

γοῖ. υγαοδ ', {πγοβηρ᾽ ἴγοαιθ Ῥρογολδ, υτγΐοδᾳ Ἵ {Ππγθ8}» 

ἤτοι Ῥμγοδᾳ : 1,αἱ. υογγῦ υογγῦ, τί. μογ8-. ογτομά τορ᾽ : 108. 
οἱγϑχσὼκ8 ϑΚν. υἀγξίψαβ-, 866 ὃ 587, 1. 8-δοίδί ἐγχομά, ἰοὸ ἔγᾳ 

Ἱ τυῦ.. 

ΤΙθ οὐ Ὀθοδηθ ὃ δπᾶὰ 8 υπᾶάθνὺ (6 88π16 Θοπαἰ[Π0η8 88 {11086 

Ὁγ ψΒϊοῦ ἃ ραβθοὰ ἰἱπίο ὦ δῃά ο, 866 88 461. 462, ογ ξοίδ 8. ὃρ. 

ἰο ογἕειᾳ. 8γγ8-6.-Ἶ Ῥογηθί, δογβο- ἄγ᾽ ἴγοπη ᾿ϑὲγοἶ"θη- : 10}, 

δεϊγβ:-ὦ, ρτῖπ ἢ. "ζγϑ-οη- (ξ 682). υγϑὶ ποη;. ρ]. ἴο ογγολα “Γ0Ρ᾽ 
(ϑέθι ογῖοδο-). ουγιβόία 2. 0]. ορί. ἰο ογγοδᾳ. 

ΒΕ θη. 1. Τῇ ἰηΐ, υγόδῥΐ “ο ἐπγΘΒ ἢ πιυδὲ Ὀ9 Θχρ᾿αἰποὰ ἔγοπι Ἐμογολίξ, 

ἸΔΛΟΥΘ ῬΥΘΟΐΒΟΙΥ ὅμεγχζίϊ, 800 ὃ 462 τοι. Ον. ὙΠ ἴξ ΠΒΟΎΘΥΘΥ ἐγζϑίς ἴγοπι 
“ἰἸνγϑίο 2. Ὁ]. ἰο ἐγϊοδβ. ὙΒΐο οὗ [Π9 ὕνχο ἔοσπιδ γϑργοδθηΐβ [86 γορβΌ]δΓ 
ἐγοδπιθηΐ οὗ γδϑὲ 

2. ΕὨΣΙΠοΡ οἷ; (ὅδ, 8) ἴοῦ [πᾶρ΄. 8 Ὀθένγθθη γ ονγ6 18: ΠΕΠΊΘΓΟΙΙΒ 

ΒΌΓΘ ΘΧΘΙΏΡΪΘΒ ῸΓ οὗ ΘΒρΡΘΟΙΔΙΪΥῪ Αὐοῦ 1.- δῃὰ ἐσνονγοῖβ. ϑηδοδα 

᾿ἀδυρβίογοεϊη-ἰα τ’ δηδδίηδ ΚΘ ἃ ἀδυρπὐοτ-π-ἰαν᾽ : 5Κτ. δημδά, 

πάρ. "δημδά-. πηροϊιδ ᾿ταοϑθ᾽ : Γ[{ἢ. Ὁ]. τιμϑαῖ που], ΟΗΟ. 
308 Ἰηο88. τδξ ᾿Ἰπουδθ᾽ : [.8., ηεἷ ΟΗΟ. η"ᾶὔϑ. 7μοῆα 'ϑουρ᾽: 
Ῥχιιβ8. 786 τοι ῃ᾽, 5Κν. ψῶξα- ϑαοθ᾽, [,6{. 728. απο (νοῦ. 86. 

αμμδο ἡοτῃ. Ρ]. ἀπνϑ) ὋὍὍγθαι θ᾽, ἐμδα ᾿ϑο} ἔγτοπι "αἀποδία : Γι}, 

αἀαἴδβοβθ ΡΪ]. ὍΡροι αἰγ. ατγί. ργοὶ. ἔθη. ποι. 86. ροϊ ἰδὲ (ρμοΐᾳ 

Ἱ οοοκἢ ἔτοπη Ῥςὥἄολξ, 806. 86. -ἄὄξᾳ ἔγοπθη δ-ὔσδίᾳ : ὅν. -ἰὖοῖ- 
-ὖ-γα-. ρϊομαίέ ἴο Ῥυδὶ), ϑέδιιρ, ϑέγι κ᾽, ἱπᾶϊο, ργθϑ. ρῆδᾳ τόμ 

τρτολίᾳ : ΤΑ(Β. ρδ8- ὰ ̓δἰΔταρΙ ἢρ᾽ γ6886]᾽ ραΐϑύἐϊ ἴο 80Ὑ1Κ [ῃ6 ἃ ΤΏΒ8 ΟΥ̓ 

Ὀαγίογ᾽ : 1.4ἱ. ρῖη8-ὅ. ἰδομα 'Ὀθοὶ τοοί᾽ ρῥτίμι. ἢ. Ἐἰοὶδ- : ΤΑΙ, ἰζ8ὲ 
“Ὀοοί᾽, [μ(. ἴξγα, ΜΗ6. ἰοὶδ ἰοἰ86 ἴταορο, ὑἐγαοκ᾽, 8οοΐα Ῥῖθοθ οὗ νοοά᾿ 

ο-8οδὲἑῥ ᾿ΑὈδοϊπάθγο᾽ : Βυ. ἐάϑανπὶ [ οαἱ, βἰδυρίοτ, Αοτἶϑί οπάϊηρ 
1. 88. -οἰνδ 8. Ρ}}]. -ὃν (ορ. 5|κῦ. -8- απ}: ἀα-οἰν, ἰο ἀα-ἰ 'ἴἴο ρῖνο᾽, 

αἰδ-οϊνδ το ἀδοεϊ ἴἴο ῥ]δοθ᾽, δψ-εὐηδΐ ἴο ὀψεξ 'ἴο Ὁθ᾽, ρἰμ-οἰνά ἕο ρζμ-ἰ 

“Ἴἤἢο 541}, οἱ-οἰδά ἴο οὐδὲ ο πἰπὰ. ϑιῆχ οὐὨ (ῃθ 1οο. ρ]. -εὐδ -ξ 
ΘΞΚΥ, -8 : ξομα-οἶνά ἴο ἔὅοπα ᾿ὑνοιηδπ᾽, υἱε-ολῖέ ἴο οἰκι “νοι, 

ραᾳξεοϊα ἴο ραῖξ 'παγ. θη. ρ]. ἐδοϊνᾷ ἰο ἐξ ᾿πθ᾽ : 5Κν. ἐξ-δᾶνι 

Ο.[66]. ῥοί-γα (οί. ῥὲ-:ῷ ὀιέπαάί-χ 8). Ἑπιάϊηρ οὗ {π6 2. 86. -ϑέ 

ἔτοτα "-οἶξ (πού -ΞΞ τπηϊά. 5Κν. -88 αν. -(σλαι; ἔογ ῥγὶμι. ὅν. ἤ-οδοὶ 



4.4 πάρ. 8. ἴῃ Βδ]ι.- ΒΙανοηΐο. ἃ 588, 
-.-:Ἕ--͵-αι-Ξ---....Ψ.ΨἜ---κὦὧἔὖὦῷὸὖ.Ἵῦ π“ο΄΄ ́ ΄πρ’ρΠϑθὍΠΤΤ  Ἧτς«ῆ«-«-΄.'ὖΟ0Πρ»ΡᾧῷῪ Γ0ὕΧὲἈῷᾺὮᾺἄΧΩΔἌᾧ«ζ Ὅ ἝὍὁὍὁ Δ0Γ,Γ  “΄ἷ“ἷἝ“,͵ --͵.--- πο τ’----ς-ς.΄ Ὄ.οο..:.ς.. 

πνουϊὰ πᾶν Ὀθοοπμθ ".-81) : δογο-δὶ ἴο δογαᾳ; ορ. Ὀοϑίἂθ ἐπὶ8 7α8ὶ 

“δου οδαἰθϑί᾽ ἔγοιη ᾿δίβὶ, 768ὶ Ἵοὰ αὐ’ ἴγοῃ ᾿ε881 ὃ ὅδ, 8. 

Β6πι. 2. ΤὨΓουΡἮ πον ἔοτγπιαίίοπ οὖ» ἔγθα θη! οαπ!9 ἱπίο ῬοδβίἐοπΒ 
ΜΉΘτγῸ ἰξ οουἹά ποῖ ΠΑΥΘ αγίβθη γϑρυϊαῦῖγ. οὐ : ἀδοδνα  ὶ ἴο Ὀγθδίμθ᾽, θη .ἧ- 
πᾳ Ἴο Ὀθοοπθ ἀγγ᾽. οδὲ: “-ϑιολϊ 'ἀτγ᾽ δὥολϊς ὁ ᾿ἀγὺ ποοά᾿. εὖ αἴϊοτ 
Π888] ΥὙΟΥ6]8 : 80Υ ρεφολά Ὀθδάθ ρ»οϑά; αοληϊ “ἴο 8π|0}}} ἱπβίθαά οἵἨ ἁ ὠ“αεᾶξ 
(δηη-8-) ἰ0 νιορτ7)α 'δι16}}} ορ. ἴ,6ἰ. ἄϊμτηι (ἡ πᾶν ἴτοτη ᾿απμδῖο- 88 208. 
510) ἐπγουρῇ δβϑοοϊδιϊοη σἱτ 7. -ολαϊἐ ἵγθηῖ (Βικγ. ψἄτνη  ἀτίνο᾽ 18. 
7ότ})ιε Ἵ τι 6) »"α-οπαίέ 'αρίίαγο. υϑης το (Ὀ6ϑ:ὰ6 »"α-7ᾳ ᾿υἱδτγο). ολ ἴον 9 

Ξε 8: δοτ. 7πσοδά Ὀοϑίάθ 7.80 Ἷ αἰἱο᾽ (8 8438). Ορ. 8 585 ν τ γϑαι. 2. 4. 5 6. 

ΒΕ θηι. 8. οὗ Δρρϑδαγβ οἵξοῃ πὶ} 4}}} Ὀθίογο συ οῦγοὶβ δηᾶ γ, ὁ ν Μοεὶ 

οὗἩ ἐπθ πογὰβ δῦ υπΐογίαπαϊο! ποὶ οὐ] οὐ ΙΟΘΙΥ οαἶθαῦ. βοιὴθ 8.0 ὑπ- 

ἀουδίθα]γ Ὀογγονϑὰ πογὰβ δηὰ {πὸ οἦ ἴῃ ἴθ π88 ποιπίησ ἴο ἀο π|ιἐἢ 8, 

88 οπμααϊί “σοοπθββ, ἀθπτ᾽ ἔγομι αοταηι. (ἀοίἢ.) καϊζαάδ “οο]ά". 
οποσ ᾿Ἰποθβϑυβ, ἰΐϑτ᾽ 88 Ὀθθῆ τοχαγὰθὰ δ8 8 ρυτθ ϑ'ανυ. πογὰ δηὰ 

οοπποοίοὰ πὶ ατ. ὁδοό-ς Β5κτ. ἄἅτ-98π4- Ὑθδοῖ, αἰἰαὶη᾽, 80. 8180, οὐγονοῶ 

ἽἼδΔπιο᾽ ἰο 5Κτ. ὁγῶηιά-8 Ἰατηθ. 1 Κπον ποίμὶπ ὙΠΟ Π6]ρ8 ἴο οχρἰδίη 
ἐποῖν οὐ. 

8 Οἴϊδῃ ρρϑᾶῖβ ὙθοτΘ, ἴτοη ψμδὲ πᾶ8 Ὀθθὴ βαϊὰ δΌῦοῦθ, 

ΜΘ 8Βμου]ά οχρϑθοὲ οἦ (οὐ ὅ)δ. ΕἸχδπιρῖθβ: ποϑά 'ποβθ᾽ : ΟΗΌ. 

πη8α. δοϑὶί Ὅατα ἰοοίοᾶ : 7.11ἢ. δᾶβα8 ΟΗΕ. δαν. ρο-7αϑὶ ᾿σἰγα] θ᾽. 

φαϑὶἐἐ ἴο οχίηρυΐθῃ᾽ : Π11}. σοδία. δέθιά ᾿ἀθηηοπ᾽ : [11. δαϊϑὰ 
τσ. γόϑα 'ἄον᾽ : {1ῃ. γαβὰ ᾿ἀον᾽, 5.κν. γαϑά. παὶ ποι ἰβ 

νοὶ, δυϊά᾽, [,αἱ. γὅδ γῦγίβ. ἄοϑα 'παῖν᾿ : ΟΗ6. λμᾶγ Οθη. ἰοῦεβ- 

(ποπι. 8ἴουο ποτὰ} : ϑικν. ἐγάσαδ-α8 Οτ. κλέ(ξ)ετος. 1 οϑπηοί πὰ 

ΔΩΥ ΒΡΘΟΪΔ] ΓΘΆ80Ὼ (ΥἹοἰ Ἰγ οὗ βου πᾶ οἱο.) ψ βίος ϑῃου]ὰ ἴᾶνὸ 

ΡΓονοηίθα 8 ἴγοιη ραββίπρ ἰηίο οἦ ἱπ ὑῆθ8θ θχϑπρῖθ8. 1 οοη- 

Ἰοοίαγο {πὸ ποθ οὗ ἰπθ86 ψογὰϑ ἰἰδὰ δὴ 8 δὲ (6 {{π|6Ὸ 8. ὃ6- 

οϑιηθ οἦ. 
Β οπι. 4. ΕῸΣ Βοπ10 64868 8 Ρἰδυβὶ}]6 ΟΧΡ]δηδίϊοη 1198 ο1]086 δὲ πδπὰ. 

»ο-)αϑξ αἴϊτον ρΡο-7αϑηΐ, σαδίίὶ αἴϊον σαϑηᾳίί, κοϑα αἴϊου ζοβηνὶξ ΟΥ̓ 81Π|}]Γ 

ἔογιιβ, ἰὴ ΜΠΙΟΝ 8 τορ Υ Ὁ γοπιαϊπθᾶὰ. δ[οῦδβ-θ δἰουεδ-ὶ οἷο. ΤΩΔῪ ὃὉθ 6Χ- 

ΡΙδἰποά, ᾿ἢ τὸ ἔδκο ἰηἴο δοοουηὶ ἐμαὶ ἴῸΥ 8ἰοσϑδ-ϊ εἴ -ἴηιὶ “ἴον, «ἴρκα ᾿ΆΘΓΘ Οη66 
οχίϑιοὰ "δουεδ.νεῖ -τοἴῬ οἷο. δηὰ ἴογ δἱουδο-ϊολδ, “βοἰουεϑδ(ϑ)γάδ᾽ (ορ. ρμοϊ) α-ταὶ 

ἔτοιι ροϊ)αἄη-" οἷο. 8 585, 8); "δϑίουοβ οουἹὰ 4180 ἴᾶυθ ἔογπιθὰ α ἔδοίογ, 

ΗΝ -868 δὰ ποὲ ΔΙγοδαῦ Ὀθθη ἀγορρθοὰ δὲ ἐμαί {πιο (7). Οα ποδὲξ ορ. ἃ 569 
θη. 8. ΤῊΘ ΨΠ0]96 αυθβίϊοη ΓΘαυΐγΘ8 8 ἐπογουρἢ ἰηνθβιϊ δίϊοη. 

8. Ργμι. 81|αν. ὅ τὶ [πὰρ. δὲ δὰ, 88 ἯΘο 8807 ὑπᾶον 2., 

Ῥαββϑα ἱἐβγουρῇ (Π0 βίαρο οἠὲ, ἰὰ ἄμδα ρἵδᾳ οἴο. Οπ ἐμ οἶδ 

Βαπὰ ὃ '8 ἰο Ὀ6 ἰγαορά ἀϊγθοῦν Ὀδοὶς ἰο δὲ ἴῃ δὲῥέ ἴο βου’ ἔτοπι 

ἘΘ Ἐδὶγ-ῖ τὸ ΤΠ. δ᾽ ώ-ἰ δμὰ ἴῃ δ οαθθὸ8 δ8 σαδᾳ Ἱ οχ- 
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Προ θη" Ὀθδιάθ 2, 86. φαδίδὶ οἷο. (2.). Τβ ᾿αἰξθῦ, γὙουηροῸΥ 

οὔθηρθ ἴοοῖκς Ρ͵]4060 αἱ ἐπθ βᾶτηθ ἐπ τὶ ἐΠ6 ἐγϑηβιἑοη οὗ δὲ --Ξ 

Ιπᾶρ. ζὲ ἱπίο δ, 88 ἱπ ποξᾳ Ἵ οαγγγ᾽ ἔτοῃι τοοὐ ποζ-, ρέδᾳ Ἱ πυῖϊθ᾽ 
ἔτοτα τοοί ρεϊζ- (8 147). σαξᾳ: σαϑιδὶ --- ποδᾳ : ποϑδίδί, 

4, 8{}, ϑἰγὰ, δὰ, 811, 8πὶ Ὀθοᾶπθ Ο.Βυ]ρ. δέ, δέγ7, δὲ, 617), 

ὄπ). σοδίᾳ Ἵ ἰαἶκθ 88 ραθϑί᾽ ἔγοπι ἔσοϑίζᾳ, ἰπῆ, σοϑέϊξδ, ἴο σοδίς 

δαροί᾽ : 1,40. ποβἐ}-8, αοὐ. σαϑί8. ἰδὲ 'δτηρίγ᾽ ἔγοιῃ ᾿ὐώϑδὶἥ : 81κτ, 
μοι ψά- 'δταρίγ. 8,666 8 147, 

ὅ. [8 οἀη6 ἰο Ββίαηά Ὀθίογθ πιράϊαθ, ἰξ ρϑβϑθά ἱπέο Ζ. 

δδογῶώ ἔτ. 8()-Φογώ κα Ὀτηρίηρ ἰοροίθμον, ἃ απἰηρ᾽, χαδίαϊἑ ἔν. 

ϑ()-ἀδαξέ “ὯΟ ΘΑΥΥΥ͂ οαΐ, οοιηρ]οίο᾽, φάγαυδ ἔν. 80.) -ἀγαυδί ᾿Ἀθα Π Πγ᾽, 
ἤθῖθ ουθηίαδ!] 8180 ποσαγὶ, 800 ὃ ὅν δ τϑπηι. 8. 

6. γ85):. ὈΘΟΔΠῚΘ γη ἴῃ Ῥγΐμι. ὅ51ν. ὀγζμι 'Ὅ]αοἰκ᾽ ἔν. γῶγϑηο-, 

Ργυβ8. ἀίγβϑηα- ΒΥ. ἀχγὅμά- ὋὍΙΔΟΙκ᾽, Ιπᾶρ. ἤφζβθηο-. Ορ. ὶ 302 
θη. 1. 

1. ΕἾμΑ] 8 ψἂβ ἀγορρθά. ποδο ᾿ϑκγ᾽ : δὅκνυ. πάῤδῥαβ, Εἶτ. νέφος. 
Οὐμοῦ ὀχϑπρίθβ ἴῃ ὃ 665,4. 

νι νο παρ. οἤδηρο8 οὗ 8. 

δ 689θ. Τῇ (ΟἸ]]οσίηρ πιοα! βοαίοπβ οὗἨὨ 8 πιᾶὺ Ὁ τορδιάρά 

88 τη. [πάρ΄. 

Ι. 8 Ὀθοδηθ ΖΦ Ὀοίοτθ νοϊοθα θϑχρίοβίγθθ δηαὰ βρίγαπίβ, 6. δ. 

Ἐ2- (ἢ Ὅθ᾽ ἱπιροῦ. ἔγοπι τί. 68-, Ἡιοηθς- Ὁ .1(8) π8ιγ. ἔγοτῃ η469,68- 

86η80, 8660 8 ὅ00. Ορ. πάρ. -δώ- ἔτοιῃη -ρά- οἴο. 8 469, 2. 

2, 88ῖ;: Ὀδοᾶπιο 8ζ. "ϑζόδ ἱ. 6. "18 8.6 ῥγθβϑ. ἔτοιῃ τί. αἱ8- 
866 Κ᾽ : ὅκνυ. ἐολάπη ὋἽ 866 1κ, τ βῃ", ορ. ΟΗΟ6. φίβϑοδη 'ἴἴο βθθῖκ', 

Βοπι. 1. ΤΏοτο ἰδ Π|]|0 ἔουπάδιίϊοη ἴῸΓ {ῃ9 δϑϑυπιρίΐοιυ ἐὑμαΐ ἰηΐοῦ- 

γοσδ ] ο 88 ᾿88 8180 ὈΘΟΟΠΙΘ 8 ἴῃ ΒΟΘΟΠΟΔΑΙΥ δοοθηϊοά ΒΥ}14 0108, 88 Ῥ6ϑὲ ἴπου 
ατὶ' (Βκγ. ἀδὶ αν. ε1) ἔγοπι δε8-8ὶ (Οβι πο Ζ. ἀθβοι. ἀ. Ρογί. 18), δηὰ ἐπδὶ 
88 ἴἾαΒ ὈΘΟΟΙΙΘ 8 ὑπάογ οογίδϊη οοπάϊἑ!οπβ (΄. ϑομηπνς Κυπη δ Ζέβοννγ. 

ΧΧΥ͂Ι 348 ἢ. ΧΧΥΠ 3880 8.). 

ὃ. Ἰηϊεα] 85 8 ἀγορρθὰ πάρ οογίδϊῃ οοπα  ] 0 η8 ὈθίογΘ 

ΘΟΠδοηϑηΐθ, ΡΟΒΘΙ ὈΪΥ 6. ρβ. αὐ 8 αὐ [Π0 οπὰ οἵ ψογάϑ, 80 ἐμαί 

[56 τοἀποίου ψου]α Ὀ6 Ἰἀοη 641 τι ἢ (ἢ 6 ΟἿΘ πηθη  οῃ θα πάθῃ 2. 

(Ορ. 8κι. αἀμβῥιο- ὍΔ ϑοηρ οὔ ρῥγαΐϊβθ᾽ τὸ ὠμδῈ ὀβμοί-ὅ, Οτ. 
δύστηνο-ς τ-τςΞ δὺς Ἔστηνο-ς, (ὑοΥέγῃ ἱπβογὶρί. ταισεεγαις ΞΞ ταῖς 



44θ Ῥεΐπι. πάρ. ομδηροθ οὗ 8. 8 589, 

στέγαις) ἨἩθποο ἰξ οὗζθῃ ΒΒρΡΡθπβ ἐπαὺ βϑυθσαὶ ἰδηριδρθθ ὁ0Πη- 
ΟΟΥΓΘΒΟΥ ΒΟ ἰοϑ8 οὗ 8- σίου ἃ βυ βοϊθμί γϑαϑοὴ [ῸΓ [8 

Ιοββ Ὀθίηρ αἰβοουθγαῦϊο ὈΥ ἴμθ βουπᾶ-ἰανγ οἵ (6 βορδγαίθ ἰδῃ- 

συαχοθ. ΤΉυβ 6. ρ΄. δίοᾳ- δηὰ ἐθ4- οουθχ᾽ : 5ΞΚν. δίδάσαηιϊ Ἱοου- 

οθδὶ, ἰάθ᾽, ΟΥ. στέγος 'τοοῖ᾽, Π11ἢ. 8ἰόφα-8 ἵτοοῦ᾽ ΟΟΒαΪρ. ο-βοἰοφᾶ 

Ἴορα᾽ -ἰ Θ᾽. τέγος τοοῦ᾽, 1,4[. ἑεσῦ, Ο.1οο]. ρας ΟΗΟ. ἀαΐ 'τοοῦ᾿. 

οί. ϑδέάμίαη ΟΗΟΘ. 58ἐῦχαη ἴο ρυδδ -τ- ὅΚν. ἐμαάην Ἱ ρυβν᾽, 

[,αἱ. ἐμπαῦ. ϑ,κν. 9ράξ- ῬΡΥ, ναιομηηδη,, [,6ἰ. -ϑρίοἱδ, ΟΗΟ. 

βρεθη Ὅο ϑργ᾽ Ο.166]. ϑραΐν ᾿βθῃβί 01θ᾽ -ἰ- ϑκν. ράῤψανιλ Ἵ 866 
ΟΟΒυΙρ. ρασίἐἑ 8. δανοτθ᾽, τί. ϑροῖ- 8ροῇ- (δ 409, 1). Θ΄. θυο- 
σχόο-ς ᾿ΒΔογΠοίηρ ῥγίθϑί᾽, (οί. μ8-8άμ-8 Ῥγουϊάθης, ῥγιάθαην Ὁ 
Βκν. ἀελμυαίξ 6 ἰηἰθπ θ᾽ Κασέ-ᾧ 866 ῦ, ργορμοί᾽, ατ. κοέω Ἱ οὔ- 
Βοῦυθ᾽, [μ6[. οαϑοῦ. ὅϑκν. βηιάγαηιλ ἽἹ ἱπίθπᾶ. Ὀθαῦ ἰπ πιϊπά᾽ Ὁ 

1,Αἱ. πιθοῦ, ΟΟἿν. τιαγαΐηι Ὑωδηθο᾽ (60. δὲ. πογα). Ῥοτμδᾶρθ 

Βογο ὈΘΙοηρ αἷ8οὸ Ατιηθῃ. δθς 'ϑἰχ᾽, Ῥγιβθ. ἐομβοΐέβ μεβοδὲ8 ᾿ϑοχίυβ 
(ἰυ νοι α8οὸ Γι. ὥβχόθ Ὀθβίάθ 82δβϑίοϑ Ὁ]. δ] Δ 6} 88 

ορροβοάὰ ἰο αν. ἕξ ἔγτοπι ἔσξεξ 1,6ἰ. 865: οἵο. Ορ. ἔυγίμον Ογ. 
σκάζω ἹἽ Ιἰπιρ᾿ -ἰ ΟΗΘ. δλέποδαη ἴο 1πππρ᾿; αν. ἔννη Ὡθδαί᾽, Ὁ. ἴτ. 

ϑηῖϊηι Ἃ Βρίμηϊηρ᾽ (Γ - ἱπάᾶρ. δὴ 8παϊδε Ιαμιν’ (ὦ -Ξ πάρ. δ) 

ΟΗΆΘ. 8μμον ᾿οογά, βἰσίηρ᾽ - Θοίῃ. πϑρία ΟΗΘ. ηδάεία “ποοἀϊεὶ. 

Ζε 18 οογίδιῃ ἐπδὲ 8- οἵζθη ἢγβέ αἀἰβαρρθαγθὰ ἴῃ {Π6 βϑρϑγδαίθ 

ἀονοοριμθηίβ οὗ (9 [πᾶρ. δηρυαροθ, 88 ἴῃ ϑ,κγ. μέέλάέμηι ἰαΐ. 

ὯΟ γἰβθ ἔγοπι ᾿μί-δἰδαίμηι (δ ὅ51), [,αἱ. πᾶγε ἔγοτη ἤβηᾶγε (ὃ 510), 

Ὁἶν. -ατ 'δην ἔγοπι ᾿ϑέᾶ-1Ὁ (δ 515), ἀπά ἰξ ἰβ πού ροββϑι 016 θύϑῦγ- 

ΜΏΘΓΟ ἰο βθραγαίθ {818 1088 ἔγοτῃ ὑπαὶ ἴῃ ἰδ6 ραγοπί [πάᾶρ. 

4, Τύ ἰθ ργοῦ8 016 (μὲ (Π6 οοπιθἰπαίϊομβ δὦ, ἀξ, ὅδ, αἦ᾿ι ὁ 8, 

ὙΠΟ ΑΓ ΘἰΥΠΙΟΪΟρΡΊΟΑΙΥ (0 ὍΘ ρΓΘΒΌΡροβοὰ [ὉΓ σψογαβ {ἰκὸ 8 τ. 

αἀέρδβαϊέ, δὰ οχρίθγοποθὰ ἃ οἤδηρο οὐ δγίϊου δο ἴῃ (Π6 ῥΓίπι. 

πάρ. ρογϊοά. Βαΐ 1 ἰ8 πο γοῖ ἀθίογπη θα ὑπαὶ (μ18 ἰδ προ 

γγ88. σῇ, ἀσἷ οἴοθ. ἅτ ἰο ὈΘ δβϑῃτηθά [ὉΓ ῥγίπι. Αὐγϑηῃ. 8.68 
88. 469,6. 410. 482. 552. 

Β ὁπ. 2. Ταΐ 8 88 ἀτορρϑὰ Ὀθίμνψοθη οχρ]ϑίτθϑ δἰγοϑαῦ ἰη Ὀγῖπι. 

Ιπᾶκ.. 18 δὴ ὑποοτίαίη οοπ͵θοίυγο. ΤἈΐΒ ΠΘΟΥΥ ἰ8 θαϑϑὰ οὐ ΟΗΘ. δελέο 
Ο166}]. δδέέ6 8δέ{ ατ. ἕχτο-- ἱδοχίιθ. [Ιργαπί δὴ [πὰρ. δδμοῖίοϑ. Βυὲ ἐἰ 
ἰδ ΠΟΎΘΥΘΙ αυἱξο ΡΟΒΒΙ0]6 ὑπαὶ {18 ἴογπι δὰ πϑύοῦ μϑὰ ἰδ πα) -8 οἵ 

“ομοῖβ. Ἐὸν (δ6 ργθβθηΐ ἴξ βθ6π|8 ἴο πιθ νγΪβοβί ἰὸ γοζαγὰ ἰπ9 1088 οὗ 9 
ὈΘΙΜΘΘΗ ΘΧΡΙΟΒΙΥΘΒ 88 8 ῬγοΟθδ8 οανγϑὰ οὐ ἰῃ (6 βορϑζγαίθ Ἰδῆβψυδζϑθ. 



ἢ δ90---591. Ῥείπι. πάρ. Ζ. ἴπάρ. Σ ἰπ Ατὐγϑπ. 441 

πάρ. 2. 

8 δ00θ. Ρυνϊπιϊεϊνγο πάρ. ροτγοά, 80. ἴδ 88 οἂῇ ὉθΘ 8θ060ῃ 

2 ΟΟΟΌΣΤΘα ΟὨΪΥ ἰπ οοηδπαίίοπ ὙἸΓ [Ὁ] ρ πηθά 86 οὐ πηθα 86 

ἀϑρίγαίδθ. 

Βοῖοτθ πιϑάϊαθ. "η͵-26-0- ᾿ῬῬίδοθ οὗ γϑϑί' (ηΐ- ᾿ἀονυπ᾽, τί. 866 .- 

41}} : Β5Κτν. ηζᾷά-8 ῬἼΔ06 οὗἉ γϑϑί, πϑϑί᾽, Αστιηθῃ. ηἶϑέ ᾿βϑαῖ, Ῥοββϑβϑίοπμ᾽ 

[,Δἱ. πξάμ-8. ΟἿ. πο 'ποϑί, ΟΗΕ. μεδέ ᾿'ποϑί. οζαο- 8 ̓ Ὀσϑποὶ, 

ὑψίρ᾽ : Αγ. οϑέ, ατ. ὄζο-ς, οί. αϑί8. ΕΠ. πιοζᾳ- ἴἰΘ Κποίθ᾽ : 
ΟΗῈ. νιαϑοα ᾿τηββῇ, Ἰοορ᾽, Ο.[66]. πιφϑοίνο ηιρϑίυΐ Ἰοορ᾽, ι(ἢ. τϑοσὰ 

Ἱ ιἷΘ ἴῃ Καοίθ, Κηϊ᾿ “πᾶξφα-5 'κποί. 

Βοίογθ τηϑαΐϊδθ δϑρίγαίαδθιυ ὅχζ- ἀμ “θ᾽ ἱπιρθῦ, ἔγοπι τί. 68- 
θ᾿ : Αν. ἄρ. χάξ, αν. ἴσθι. [ηβὲγ. ἴῃ -2Ζ-ὀἧ[ϊ(8) ἔγοπη 8- 8618 : 

ϑκν. μῥαανῥίξ, ἔτοπι ὐά8- αν οὗ ἀαγ᾽, Οτ. ἐρέβεσφι ἴτοῃι 

ἐρεβεσ- ᾿ἀδηνκηθβ8. 

Βοοὶ ἔογιηβ η,924- δηὰ ηιθζαἶι- ᾿ἀποῖς, ϑἰαἰς ἀονπ᾽ (ορ. 8έοη"ὃ- 

δηὰ 8έἐοηιδῇ- οἵα. ὃ 469, 8) : β[κν. »ιἀ͵͵ζάηη 1 ἄυοκ υπάρτ᾽ τιαασώ-Ἔ 

ἃ ΜΘΔΙΘΥ [Ὁ] ηιαλ)άη- ᾿ταασγον᾿ (4) Αν. πιασσα- Ἱμαυτον (4 ΟΥ 
ἢ), 1μαἱ. πιοῦγσ πιθοῦ 9-8. (4), 64110-1μ4{. γιόϑσα ΜΏΘΥ (4 οἵ αἷ; 

ΟΡ. 8 δὅ21), ΟΗΕ. Οϑ. γνιαγο ᾿πιάσγον᾽ (αῃ), 1. ᾿παφρόϊῥ 'ἴο 

γϑὴ ΟΟΒυΪρ. τπηοσοὶ ἸΔΔΥΓΟΝ᾿ (4 οὐ αἦ). 

2 ῬΓΟΌΔΌΪΥ οσουγΓοα ΗΠΑΠΥ Ὀθίογο νοϊοθὰ οχρίοθῖνθα, δυΐ 

ἯΘ δΔ΄Ὸ ΠΟ ᾿οηροὺ 80]6 ἴο [Ὁ]ΟῪ ἰὲ ἰπ ἀρίαι!! (8 645, 8). 

8 6901. Ατγγδη. πάρ. Ζ({) [6]] ἰοροίμβον πιΐῃ Ιπᾶρ. ἀ"(}) 

ἴῃ ρεὶπ). ΑΥΘΗ, 8600 ὃ 416. Αἱ (Πθ6 βᾶ1:η6 {ἰπ|0ὸ [ηἀρ. ΣΦ ὈΘΟΔΠῚΘ 

Ζ ὉπάοΥ (86 8816 ΘΟΠαἰΔΙΟΠΒ 8ἃ8 8 ὈΘΟΔΙῺΘ ὅ, πὰ θη Σ ὈΘΟΔΠῚΘ 

ὅ ἴῃ Ξ'ΚΡ., 88. ὅ Ὀθοϑηθ ὅ, 8606 ὃ ὅθ, 1. [ἴῃ οΟὨΒθΘαΌΘΠΟΘ οἵ 

ἐπ18 οδηρθ ἰο Ζ, ἱπᾶρ. χηΐ, σὺΐ [611 ἰοροίπον ψὶὰ δα}, δῆ, 866 

88. 404. 482. 

ΡῬτίμι. ἀγ. αἀσα(δ) ἄἀσα(᾿) τ ϑκνυ. δα(ᾷ) ἀὐ(}),) ἴτϑῦ. αφὰ 

ἄἅφζά. Ἐοάυρ!ϊο. 8ΐθπι ὅἴκν. 8δ4- Αν. λαζά- ἴτοπιὶ τί. 864- οἱ, 

8. 885. ορί. ροτῖ. δεά-ψά-ἑ, μβαζά-ψα- ἢ, ϑ8κν. 8δ-,-ὃ ᾽ᾳ θα Κοηϊηρ᾽ : 

[,αἱ. 8δα-ἴημι8δ 8δώ-88 8δἀ-ἄγο, πὰρ. “86-Ζἀ-. ὅ8,|κτ, πδαά-ἔψα8- Αν. 

πασατ-ψαΐ- ἀΘατοΙ ἤγομι ργίη. Αγ. ἤπα-σά- ἔγοιῃ ἔμ βᾶπιθ σοοῖ 

86ε4-, ῬΙΟΡΟΙ͂Υ ᾿ἐφίζιυν, προςήμενο-ς, 8ν. δα ὋὍθ᾽ ᾿ρον. ἔτοπι 

ργῖπι. Ασ. ᾿ασ- δὶ Ὀοοίάθ Αν. αᾶρ. 2-αΣ, ορ. 8 813 ρΡ. 252. ϑ8.κν. 
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""δάα8- ἴαϊ : ΟΗΘ. τιαϑὲ ᾿οϑάϊηρ᾽ (γ. Βταάϊο Κυδμη ΖέθοΝν, 

ΧΧΥΠΙ 800). 2. ρΡ]!. οἵ ἐπ6 8-δογίϑί ϑ5Κν, ἐγααῤνοατα Αγ. Οἢβ. 

ῥγᾶ-ζ- ἀηι ἴτοπι Ἂν. ἐγᾶ- Ῥγοίθοί; ἰῃ {16 τηϑπποῦ ὅν. ὅά-γασλύυαηι 

Ὀοθι46 8. Ρ]. ἀ-γἄ-8-αἷα ἴτοιαη Ατγϑῃ γᾶ- Ῥγϑβοηΐ, σγϑηί. ϑ8ν. 

2, Ὁ]. ἀαξπυξ ἵγο εἰτ᾽ Ὀοδιά6 ὃ. 86. ἄ8-ἰ8 : αν. ἦσ-θε ἧσ-ται. ἀἀαφῆμά- 
ἔγοιω "ἄφ- ἃ Ὑθδοβίηρ ᾧὉΡ ἰο ἔπ τηουΐῃ (ἄ8-). Ορ. ϑ8.ν, ἀξ 
Αγ. ἀασαΐ ἱπιρον. ᾿ρίνϑ᾽ ἔγοτῃ πάρ. "α6-α"-αἸμί, 8 416. 

γι. Αν. δα(λ[), 6. ρ. ἐδα(}}}) τε ϑκν. ζα(Ὺ}), ἴγδῃ. ἐξά. ϑ8ῖν. 

πἴαά:8 ἴτοτι “πίξᾷα-8. ῥα. Αὐ. Ἐμίξάατσϑ Ἰπᾶρ. δηῖ-2Ζα-0-8, 806 

8 ὅ90. 8Κνι. ρμτᾳάψανηξ Ἵ ῥγοββ᾽ ἔτοιι ἔρί-ζά- (81. υρ᾽ : ορ. θ΄. 

πιέζω Ἵ ργθϑβ' ἔγοϊη ἤπισσεδιίω ΟΥ ἤπι-σε-σδτω. ΑΥ. ἀρ. αἰδαϊ 

ἔγομι οαρὅ- Ἰηάῖκο Κπονη,. ὅ5Κι. αὔ-ἀἀδ- ᾿ιρίουθ᾽ ἀπ -ἀ}ιΐ- ᾿πανίηρ 

ΔῈ ΟΥ̓ ἀϊδροϑί(οπ᾽ ΑΥν. ἀπ Κ- ἀἀἢ- δοίην ὈΔάΪγ, γ᾽] π᾿, ορ. δ κῦ. 

αἀμᾷ- τ. δυς-. Βκν. 2, ρΡ]. πηϊά. οὗ (6 8-δογίϑὲ ἀβέσαᾳμυαπι ἴτοιῃ 

"α-βδἰῦ- ὅταμθαηι : 8, 8ρ. ἀ-8ἰδ- δία, ρτθ8. 1. 8ρ. 8ἰα-ηνὸ ' ῥγαῖβθ, 

γα ]9. Ορ. 8|κν. ἐάμά-8 ἸἸιοκοα᾽ ἔγομη ρστα. αὐ.  ξαλμα- ἰ. 6. 
"δαλα-, 8 404. 

Εθπ. 1. ἢ. 85. ἱροῦ. αἀνί( μέ (ἰο ἱπάϊο. ἀνδβῥ-ννὶ ἽἹ παὲθ᾽) ἱπβιοδὰ οἵ 
Φροϊάμέ πῶ ἃ ὩΘῊ ἴοτγιιαίϊοη οὗ ἐμθ βᾶπιθ Κίὶπὰ 88 ἀν δέβαμὲ (ἴο ἀἰαδξηνὶ Ἱ 

Β.0.)). 8.06 ὃ 404 τθη.. 2. 

Ρυγπι. Αγ. σὺλ τὸ 8κνυ. αδᾶ ([ταὴ. σῷ, ποὺ ἔουῃπα). ϑῖκτ. 

ἰπϑέν. Ὁ]. μδῥάαδηϊξ, οἰανάαδιιεδ, τιασδῆξξ ἴγοπι μόά8- 'δαντ, ἄἀδγ- 

Ὀγοακ᾽, υἱάνά8- πονπίπρ᾽, πιάβ. ᾿ταοοῦ, πιοπίβ᾽. 

Εοπι. 2. ΤΊ οπάϊηρθ οὗὨ ὑπ6 ἱπβέγ. ρ]. οὗ βέθιμῃηβ ἱπ -αϑ- βκγ. -ὅ- λιᾷ 
ΑΥν. -δ- δι ΟΟΡοΥβ. -α-ὐἰδ ΘΥΘ ΠΟῪ ἴογπιδίϊοηθβ. 83.666 πο δοοϊάϑῃοο. 

Ργῖπι. Ανὑ. ἐδῆ, ὁ. ρ. ἐδ τ ὅκι. ἑάδῆ Αυ. ἐδξὸ. ϑ8|κυ. 1πβϑίγ. 

Ρὶ. αυϊᾳῥ ἐξ ἔτοτι αοίδ- ᾿μαξ ρ΄. δ85Κν. οἱερναδιὲξ ἔγοτη υἱτργάῥ- 

ὉΓαΠὉ, 8Π18}} ϑρο., ΑΥ. ἀαι. ἀυ. 8παϊῥιδῦψα ἴτοτη δηαὲῥιίδ- ἡ. 

ἁδνογα,. Αν. ἱπϑίν. ρ]. 4α-α-ἀξεὺτᾷ ἴτοπι ἀα-ἀ-ἄδ- ρατγί. ρογῖ. δοί. 
ἔγοπι ἀἅ- 'σῖνθ, ρ]αθθ. Ορ. 81ν. οἱαδἧίξ Αν. Ο8Ρ. οτέδεα ἴτοιι 

ΚΡ. οὐδε Αν. υἷ8- ᾿οἶδῃ, ΥὙἱ]]ᾶρὸ οομηπηϊγ᾽, οτρ. ηδὺλὶδ 
8 404, 8. 

Β θαι. 8. ΤΠο ΚΒ[κγ. οπάϊπρβ οὗ ἐπ ἰπϑέρ. Ὁ]. οὗ βίθπιβ ἰπ -ἐξ- αμα -ὖ- 
εἰγεδλὶξ δπὰ -ἰνοδλίξ ΟΥΘ ΠΟῪ ἰογπιαιίίοηθ. 8.66 (ῃ9 δοοϊάθηοο. 

Ῥγῖπὶ. ΑΥ. αξῷ τὸ ϑκν. αὐἀσφ Αν. αζ. ϑ8Κν. τιαασώ-δ, 8 

Μαΐου ἕο, Αν. ᾿παζφα- Ἰδαιτον᾽, τί. ηιθσᾳ-, 866 8 ὅ90. Βιυὶ 
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ΡΠ. ΑΥ. α57 ραβϑβθ ἰῃτοιρὴ αὐ ἰπίο α12} ἱπ 5Κγ. (ορ. ἀ)7ε{ἐ-ῷ 

Μιοίοσγ᾽ ἔγοαῃηῃ Ἐμαά-7-, ὃ 8568). ριάγ)αηι Ἵ ἀποῖκ᾽ »ια))άῃ- 

ἹΒΑΙΤΟ ἴγοπι (86 88:16 τοοί "5024-. 8αλ)αξξ ᾿ΟἸἰπρβ ἰο βοπηϑι εἰ ηρ᾽ 

τοῖὶ ἤδα-27-α- τϑᾶυρ]. (ορΡ. 8α-σ-α-Ὺ ᾿ΟἸ]Ονσθ᾽ ἔγοπι 866-) : 6ρ. 

1:8. ϑοσὼὰ Ἱ ἰἀδίθη᾽. 

Ζ ψαὰ8 ἀγορροα δοίνθθῃ οχρ]οϑῖνοθ δπα βρίτδηΐβ (ορ. ὃ ὅ57, 8). 

ϑκν, ὠνιμραλϊοαηι ἴ. 6. λαιπισσαξναηι 2. 0}. πιϊά. οὗἨ ἁ [Π6 8-δοτίβι 

(8. ΡΙ. ἀνιμκβαία.) ἴτοτῃ ημεο- Ἰοοβθῃ. [π 8ά-σαλιέ- ὃ ἃ ΘΟπιπίοη 

ηθ 8} 1. 6. "8α-σφαδέ- σσαϊ νἴ88 -ξΞ σἠιϑί (σἕαβ8- θα Ἴ, δηᾶ 'π (Π6 
8. ἀὰ. δαδαμάμι ἔτοτῃ ἔδα-ὑταδᾶηι δδαδ 8 -ξ δῇϑδὲ (8. 85. ἱπάϊο. 

ΡῬ͵Ιθ8. δά-δῆαβ-ἐΐ “6 :ν78), 6ρ. 8 ὅ89, 4. ΕΟ ἐπὸ ἔδοί ἐμαὶ γ6 

ἴθ θοῦ σαΐ, ποὲ σα, ἴὲ οαπηοῦ πιϊμουΐ ἔτεμον οοηϑί ἀθυϑεϊοη 

06 οοποϊαἀθα {πδὲ {π6 ἀτορρίηρ οὗ ἐμ6 βι 1 ]απὶ νψ8 οἱάθγ ἐμ 8ῃ 

6 ργη. Αὐὶ ἰγαηθιἑϊοι οἵ Ζ ἴο ὅ, σδαΐ ΤΑΥ͂ ἢᾶνθ οχ βίθα ἴῃ 

Ρτπι. ΑΥ. δηὰ πᾶν Ὀδθοοθ σαΐ 'ἰὰ ἴμ6 85Κγ. βοραταΐθ ἄδθυϑὶορ- 

τηθηΐ, Ὀοίοτθ ργίμ). Ασὐ. δηὰ ρυῖπ). ὅ5Κν. ὅ διὰ Ὡ δοαυϊγοὰ ἐῃ6 

ΘΟΓΘΌΓΣΑΙ γιϊου]δίίοη (ὅ, 6). 

8 6δ82.ὡ Ατὐπιθηΐδη. Τὴ6 ΟΠΪΥ ΒΌΓΘ ΘΧΘΠΊΡΙ6Θ 860πὶ (0 ὉΘ 

ηἶδέ ἃ ἰγϊπρ, θ᾽ δηὰ οδὲ ᾿Ὅγᾶποδ᾽, 866 ὃ ὅ90. Οπ ἐδ βουπά- 
8 Πρ’ ΟΡ. 88 861]. 484. 

8 6δ0.β.0 Οτροῖς. Ζ Ψαϑ γοίδί θα ἴῃ οι πδίοη Ὑίξ τηϑαΐδο : 

ἴῃ τι πρ Ὁ γα πού 80 ΠΟΙ ΘΕ ἀἸθΕ] πρι ]βῃ6α ἔγοπι 8. 

σβύννθιι Ἱ χαρποῖ, ρὰΐ οὐδ δοῦν. ἔσβην, ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἔτγοπι ἃ 

ψΘαΚ-ρταάθ τοοί ἔογπὶ 24-, οἵ σηοἢ (Π6 δβίγοηρ-ταὰθ 864- Οχ βίβ 

ἴῃ [,Αἱ. ϑ8όσηΐ-8. πρέσ-βυ-ς πρέσ-γυ-ς ᾿οἸ᾽, [Π6 οτἱσίὶῃ οὗ σΒΙΟΙ 

ἷ8 ποῖ αυἱ οἰθαῦ (ορ. 8 428 5). ΤἸῃθ γοϊοθὰ ῥγοπυποιδίοη οὗ 

Π6 σ᾽ ἰ8Β νουοϊθα [ὉΓ ἴῃ ἰῆθ8θ ΟΝ 8 ΟΥ̓ ΓΠ6 ΔρρθΆΓΔΩΟΘ οὗ ζ 

(ζβένντμι πρεξζβευτής), ὙἸοἢ οδῖλθ πο 86 ἀυτίηρ [ῃ6 ΗΘ] ]Θηϊο 

Ροτιοά. 

ζΖὰ ἀρρθᾶγβ 88 ζ, 1,680. σῦ, οζο-ς 1,680. ὑσδο-ς Ὄτγδποδ᾽ : 

Οοί. αϑέ8, 866 ὃ ὅ90. ἵζω ἹΞ βο(ἡ 1680. παρ-ίσδω : 1μαἱ. 8ϊ:αὉ, 

[πᾶρ. ᾿8,-ζα-ὅ, ἔν. τοοὐ 86 -: ἴογ ὅτ. βταάηιβ, “πο ὀδπποῦ ὉΘ 
βαραγαίθα ἔγοπη ἰμθ86 ργθϑϑηΐβ, τ βῃουἹὰ θχρϑοὶ "ϑιφᾳαρι; [Π]8 

γογῦ ῬΓΟΌΘΟΪ μὰ ὦ ἔογ α (ῃγουρῇ δϑβοοϊδίϊοα ψ} ἢ δάσδηι 

βαϑάαα οἷο. 1 τοπηαΐηβ ἀουδια}] ἩποίμοΓ ξζομιαε ἈΓΟΒα ἔγοπι ἔσε- 

σό-ο-μαι οὐ ᾿σεδ-(ο-μαι. Οὐ. ἔαγίμον Διόςδοτο-ς Διόζοτο-ς 'ποά ρίνοπ᾽ 
Βτα- πιῶ, ΕἸοπιθηῖο, 29 

δ 
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(Διος- σοι. 86.) δπὰ ᾿.2θήναζε ἴο ΑἰμΘη8᾽ - ᾿2θήηήνας-δὲ. Ιοῃ. 

Αἰ. Σ νὰϑ ῬΥΟΌΔΟΪΥ ΟἹΪΥ (Π0 δΊαρηϊο τοργοϑθηΐαϊινο οἵ χά, 

6Ρ. ὃ 498 τθη]. 

Ζ Ὀοίοτο πιϑάϊδθ Ὀθοᾶπιθ αἰ θού!ο ῦ ρ, 88 ΤΠ 688. Θεορ- 

δότειο-ς ὈΘδΙ46 Ιοη. οἷο, Θεόςδοτο-.- (Π6Ὺ ογπηαίϊοη δἰογ Δισ.- 

δοτο-ς); ΟΡ. Εἰτοίγ. ὀμνυούυρᾶς ὃ 489, Οτοί. κόρμο-ς ὃ δθὅ, Εἰ. τίρ 

δ 658, 6. 

Φ Ὀθίογο πηθαΐαθ 880. Ὀθοδῃθ Ἀ]Ϊοπρ ὶζῃ ἔπ 686. σο οϑὶθϑϑ ἴῃ 

Ρεὶπι. Ογοοὶς (8 495). ἐρέβεσο-φι, ῥεῖμι. ἢ. Ἐγεφος-διιῖ, 8. 890. Αοτ, 

ἐσσχεον Ἱ ροῖ, παᾶ᾽, ρῥγίπι. ἢ. "6-τδ᾿νοτηι, τὶ. 8οῇῆ!-. ἰσθι 'θο 

ρυῖῃ. αν. Ἡσαδὲ πὶ νόον] ργοί μοϑὶβ, οαυβοὰ ὈὉῪ χσ. (ὃ 626): 

ΑΥν. χαϊ, ὃ ὅ900. Ορ. ἔσθε ροῦ. Ἅπον᾽ ἴτοπι πάρ. "μέ ἐδί, 

τί, μοϊά-, ὃ 494. 

8 δθ4. ]Ἰέία]ϊο. ϑατο Θχϑιρ]68 ἃτῸ0 ἴουμα ἴῃ [δίῃ ΟὨΪΥ, 

25 Ὀθοδῖθ γῳ (6Ρ. ὅ69).. τηεγσι-8 ἴτοιη τί. 916 26-. 868 

8 ὅ90. 

2 ψὰ8 ἀγορροᾶ θοίΐοστθ ἀ, σῖθ ᾿οοπιροηβαίίοη Ἰθηριποαὶηρ' 
Αἴλου βῃογί σόνθὶβι ηἠζάμτδ ἔγ. [πάρ. ἤηπέ-ζα-οσβ. 866. ὃ ὅ90. 

»δαδ ρδαθα ἴτοτα ἔρεξα “ροζάρα : τ. βδέω Ἵ Ὀγοαῖὶς τιμά᾿ ἔτοπι 

"βεδ-έω (6ρ. 8. 884). ϑονθη. ρόσζαξίέ ἴο Ὀτρακ σἰηά᾿. ὙΥΠῈῊ 8:6 

(8606 ὃ ὅ98) Βυοποὶονῦ οοπηθοίβ ἔΠΠπ}ῸΓ. 8188, 48 Ὀοίηρ 8:0ηδ; 

δαὺ (8 ΘχρΙαπδίίοῃ οὗ (ἢ6 [ὉΓΠῚ ἴ8 ΥΘΥῪ ἀοαὈία]. Οὗ. ἔιγίθοΓ 

ἐγδαφοΐηι ἴν. ᾿ἐγδχ- ἀδοΐηι, 76 ἴν. "7)οιιστ θα, φεΐάαηι ἔν. ἔφιὶδ- 
ἄανι, τάοηι ἔν. Ἦζ-ιύώθηι: [Ὲ6 8 ἴῃ οὔγβάαηι δ͵γμιδάοιι οἴβαάφι εἴς. 

δὰ ἀοιθί]688 αἰδοὸ ἔθ 8 ἴῃ ἰβϑαθιβ --- τάσηι δα Ὀδθὴ [μπἰγοάυοροά 

ΟΥ̓ ΔΠΔΙΟΡΎ, |ι8ὲ 88 ηι ἴον ἡ Ὀθίογτο αἰ, 8606 ὃ 207. 
γχά Ὀδοαπθ γά ἴῃ λογάσιηι, Ῥτῖμι. ἢ. ᾿σηγεάριο-ηι : ΟΗ6. 

φογδία Ὃατὶογ᾽ (τ. κριθή ἰβ ἰο Ὀ6 βοραγαίθᾷ ἔγομι 10), ἀπά ἴῃ 

ἐμγάμ-8 ἐμγάξία : Ο.166]. ῥγοδίν ΜΗῸΘ. αγοξίοίὶ Τάϊῃ. 5ἐγζαάα-8 

ἙθγαΒῃ, ὙὟΤο δῖ ποί, βονϑυοιν, οογίδιῃ ὙΠΘίΠῸΓ Νὰ ἢᾶνα [μἀξ. 

ξα οὐ αἀ'ὰ ἴὰ ἴμθϑθ ΜψΟΓαβ. 
Τ1,αἱ. 8, 8, 85 ἀγὸ ἴο Ὀ6 οχρθοίθα 88 (Π6 γϑρΈ Γ ΤΟΡΓΘΒΘΠ- 

ἰαἰῖνο8 οἵ οτἱρίπαὶ οδλ, χσαΐ, σφ, ορ. 8ὲ ἴτοπι ἀ"αΐ ὃ 501. Ῥετ- 

Δρ8 ἰοῦ Ὀθίοηρ αἷἰϑο μαϑέα (866 ὃ δ01) απὰ 7αδβίξ σέμτ-ηι (808 

δ 5695). 
μόῦτα υδῦῖα ἴγοτη "ποσῦῖβ Ἐυοσδῖβθ οὐ Ῥηδεοδῇβ ᾿οδεῦ!β πἰξ ἀν. 
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ὑλ-8 ῆχ (866 ρᾶρ 128 ἔοοί ποΐ6), ὁρ. μοϑ-ξθυ', υοϑ-ΐ9 7 δὰ ΟΟΒαϊρ. 

δθη. ἴοο. μαϑ ἔγοιῃ ᾿μᾶβ-διί: Ὀὰΐ [686 ἔοσιηβ ψἱῊ φὖ χοῦ ποί 

86 γϑρΌ αΡ οοπππυδίοη οὗ ἔμ [πἀρ΄. οτἱρίπδαὶ ἴογπιβ, ορ. ογδαῦ, 

ὙΠΠΟὮ Π8α ΡΥΓΟΌΔΟΪ ἰδκϑη ἐπ6 ρ]Δοε οὗ τορυϊαν Τογοβίδ (δ 807 τϑῃλ.). 

8 δθ6. ΟἸἹὰ [Ιγὶ8}}. 2. Ὀθίοτο τηϑᾶΐϊδθ Ὀθοδϑιηθ ἄ ἴῃ [τ΄8ἢ 

διὰ Βυϊίαπηϊο. (Γ4110-1,αἴ. πιόδσα ΠΟΥ, τ ΠίοΝ ἰδ 0 Ὀ0 τρδά 

πόσα, Ὀθοδηθ ἢγθέ οὗ 41} ἴῃ (πο86 Ὀγάπομοθ Ῥηθᾶσα, (ἈὮΘΠῸΘ 

ΟΙν. νιοάρ Μοά.ἶν. ηιοίασ, Ογηαγ. πραϊα εἰ (ἔγοτι Ἦηθ)α). ᾿ηἰζάο-8 

(δ 590) Ὀθοαπιθ ἵν. Βυῖί. ἐηϑᾶάο-8, [ἤϑποθ ΟΟἦν. πσέ Ογιγ. ηψίμ 

(τοῦ ἔηψαα) Βγοί. πεῖσ. Οὗ. 8 521]. 

Ιῃ κα πηϑῆποῦ Οὐἷν. ὄγοί ᾿δέϊηρ, Ῥγιο κ᾽ ἔγοπη ργῖπι. ΚΚ ](. 

ἤὐγοχαάο-8, ἔδογζάο- 8 (ερ. ζγα88 8 214). ΤΠ τοοὺ [8 δλα 78- (Β κυ. 

δήγξ- -ὸ Ῥοϊηῖ, ργοιρ), διὰ ΟΗΟ. ὄγογέ ᾿οάρο Αρβ. ὀγογα ᾿δέϊπρ, 

ρυῖο κ᾿ Ο.Ϊ.6]. ὀγοαάάν “ροϊη  δηὰ ΟἹ Βυ]ρ. ὀγασάα ᾿ατγον᾽ ΒΠΟῪ 

ἐδαὺ ἔδ6 Ιπᾶρ΄. ἴοτπὶ οοηίαἰϊποα φζυ. ὙΥΊ ἔμθ86 18 80 γο]αίϑα 

[μαϊ. Μαβίτσί-ηι ἔγοτη Ἐβαγϑί- ; ̓ξ σδηποῖ ΠΟΎΘΥΘΥ ὃ6 ἀοίογιηϊηοά, 

ὙΠΟΙΠΟΡ 118 8. 8 [πᾶάρ΄. φζαΐ οὐ [παρ΄ 8έ (ορΡ. ϑ5Κν. δῃἠγό-{1-8). 

8 6906. Οδτνπιδηΐο. 2 -ἰ πηθαϊα ὈΘΟΔΠῚΘ 8 -ἱ- ἔθη18 1π ὈΓΙΠΙ. 

ὕδγῃ. (δ 541. 6). ΟΗΟ. γικαδοα ᾿ιποϑὶι"' ΟΗΟΘ. μοβϑδέ Οὐοὐϊι. αϑδέ8 

(ὃ ὅ90), ΟΗΟ. παϑί 'α [δοάϊηρ᾽ (8. 591), ΟΗ6. φογεία ΜΗ6. ἀγοϑδίοϊ 

(8 94) μανϑ δἰγοδάν Ὀδθθη πηθπίϊοπθά. [ἢ δααϊίΐοη ἴο ἔἢ.686 Ῥοβϑβί ὉΪΥ 
ΟΗΟ. ποϑέδίο Ἴοορ οἵ τι δαπά᾽ ἰο [μαἰ. πσάμ-8: ΟΗΟ. σοὶδέ ᾿δρί γι 
ἰο ὅκν. μόφα-8 “Δηροτ᾽ π14- ὍΘ. δηρττ᾽ (8. 85. ρογῖ. τά. 711-848), 

ἴο ψὨΐοἢ ΡΟΓ Δ ρ8 4180 ἂν. ζδέζαϊδέα- Βα ρογ έν Ὑ ἢ ἐπ 6 τηθδπίηρ 

ὙΘΙῪ δαά᾽ (ν. Βταάκα Κυμπβ Ζίβοιν. ΧΧΥ͂ΠΙΙ 295 8.); ΟΗΘ. 

᾿παδί 881ρ 8 πιϑϑί ἰ0ὸ [,Αἱ. τεᾶϊινβ, 16 [818 ἀγοόθθ ἴσοι ἤηιῶάο-8 
(8 869). 

2 -Ἐ πιραϊα ἀ80. Ὀθοδηθ 2 - νοϊοθα βρίγδηΐ ἴῃ ὑγῖπὶ. Οἴ6Γπι., 

αγίθογ Ζ -ἰ- πηράϊα (8 541, 17). ΤΠ ἐγαπϑιἐέϊοη οὗ 2 (0 γ' ἰῃ  δϑὲ 

ὕογπ.. δηὰ Νοῦβο γγὙχὰϑ πηθηἐ0Π66 ΔΙΓΟΔΑῪ ἀπάον {Π6 ῥγίπι. θη. Ζ 

ὙΓΠΙΟΙ ἀΥΟ86 ἔγοιῃ [ηάἀνσ. 8 (8 ὅ81). ΟΗΟ. Οϑ. γιαγ Αρϑβ. πιραγζ 

Ο.166]. πιόγον ᾿μθ]1᾽, αοίμ. Ἦπαζφα- : ΟΙΒυὶ;. νιοσφἕ οἰα., 

866 ὃ ὅ90.0 ΟΗΟ. ὀγογέ 'εράρο᾽ οἷς, : ΟΟΒυΪς. ὄγαζάα, 866 ὃ 595. 

οὐδ. γαζάα Ῥτγοπαποιαιίοη, ἰδησυαρο ΟΗΘ. γαγία Αρ8. γεογὰ 

Ο.]66]. γράά ἱνοῖοο, ἰδηριασα ἴγοπι οτρίπα] ἤγαζ-ά-, ἴο τὶ. γᾶ 8- : 
. 295 



452 Ἱπάρ. Ζ ἱπ Βαϊί.- ὅ1αυ. ἵπάρ. 7. 8 596--598. 

5ικν. γάβαϊξ γάβϑαϊἑ δου πα 5, Βογθαπηθ. ἀρβ. ἤθογά Ο.166], λαάάν 

'μαῖγ᾽ Ὀθϑάθ ΟΟΒυϊς. ἔοβα ἱμαῖν᾽ 1, ξαδὰ Ὅταϊά οὗἁἨἁ μαϊγ. Θ΄οίδι, 

φῆ χα ἔ. ῬΑγ, τοναγά᾽ ΟΗῸΟ. ηηδέα ηεαία (οΡ. ὃ Τῦ τοι. 2) Οϑ. 
πξάα Αρ8. πιδξά δπὰ μιεογάὰ ῬΆΥ, τοι : δΚν. ηταλά- Ῥφυῖζα οἵ 
Ὀαἰ16, οοταθαί Αν. τηἴζΖάα- τονσατα᾽, ΟὟ. μισθό-ς ΟΟΒυ]ρ. νῆξάα 

Ῥατ; ὑιἢ οοπιροηϑαίίοα ἰθηρίμοπίὶπρ ἰπ 'ὺἠ,οβέ (ἀὑθῦπ). ΘΟΠΊΘΒ 

ΟΝ. ζβοη Ὀοθιάθ ΟΗΟ, ἐἔγηδη (δ 582 ρὑ. 486 'ὶ 621). 

8 691. Βα] ἐἰ6- Ια γοἢἾθ. Ζ. -{- πιράϊα δΔηὰ κ« -- τηράϊδ 

ΆΒΡ. τησδὲ πᾶγο ἔ] ]θ πὰ ἰοροίμοῦ, 88 ἴῃ ἰσᾶη. δηὰ ἴΚ6] 16. 

18. γοσφὼ Ἵ Καὶ : 5Κν. γάγ)ω-ὃ ϑέτίαρ, τορϑ᾿. 110}. πιοδρὰ 
Ι Κποί, Καῖ : ΟΗΟ. γηιαϑοα, 866 ὃ 90. ϑ]ονθιη. ροϑιἰδίὶ 1 1{{|Ὸ 
Ἐυθ5. ρεραϊέν ὑφαϊίψ Οσθοι ὁσαξέϊ ᾿ο ὕγθαὰκ σπίπά᾽ : [4{. ρδεῦ, 
865 ὃ ὅ94. [Ιἐ ͵ἰΒ ἀοιυθι! πμοίμον 11}. εἰγᾶσαα-8 (Ὠγυβὴ: 

ὈΘΙοπρΒ ἤ6γθ, 8606 ἃ ὅ94. Ορ. ατίπονῦ ΟΟΒυΐρ. »"οφ- ἀγὲ ᾿ποβίγ θ᾽ 

δα ηιρζ- γα ᾿'βη6 8]κίη", 8 ὅ8ὅ γϑιῃ. 8. 

ΟΙΒυ]ρ. ηηἴζάια 'ῬῬαγ᾽ : ἀοἴϊι. γηζα, 866 8 ὅ96. 

Ι ἰΒ ἀουδε] σπμθίμορ ΟΟΒυΪρ. »ηοσσὶ Ἰρδαυγον Ομ δἰ Π8 

πάρ. Ζᾷ οὐ ζαΐ, 866 ὃ 590. 

πὰρ. 1. 

8 698. ΤῊΒ βρίγαπὺ οδπ ὈΘ6 6β 84 Ὁ] 1804 48 πάρ. ψ ἢ πιορὶ 

οΟΥΔΙ ΠΥ ᾿πῚ 14}}}70 Ὀσίογθ σον 6]8. 

Εξ. 7ομᾳ- ὙοΚΘ᾽ : ὅκα, γησά-η αν. ζυγό-ν Τμαἰ. εσι-ηι ΟΟΙἢ. 

7 Τλῖὰ. 7ὰησα-8. ΟΟΒυΪρς. σο (τοι "ὥφο, 8 145) Ὑοκο. Βὲ. 

70ὅ8- 'σιτά᾽ : ΑΥν. ψᾶἄβ-ία- ατ. ζωσ-τότ-ς 1118. 270}8-:α-8 ᾿ειτάοά᾽, 
ΟΟΒυϊς. ρο-}α8-ηἴ σἰνά]θ. ΒΒ . 768-: ΒΚν. ψά5-ἀηιξ Ἷ Ὀυ0Ό016, 

ὅτ. ξέω Ἵ 86ϑίμθ, θυ ΌΌ]6, ΟΥ̓. 268βαη “ἴο ουτηθηΐ, ἔοαπι, 8Γ. 

ψάσυα-5 'δοτῃ, Ὀατίογ᾽, Οτ. ζειαί ὅρα, 110}. )αυαῖ 9]. 'οογη᾽, 8Κν. 
ψᾶδα- ϑαιοθ, Ὀγοίμ᾽, Οὐ. ζύμη Ἰοανθη,, 1,4. 7458 7 8ομζμτηι 

7ἄγοι 8, Ο.Βυϊρ. 7μελα 'βϑαιιοθ, βουρ᾽. 

ατθοῖκ δἴοηθ Καρί ἰηἰεαὶ 7- ἀπᾶὰ ὁ- δραᾶγί, ὑπ ἤοτηθῦ Ὀοὶπν 

Τοργοϑοπίοθα ὈΥ ζ, ἐπ Ἰαϊξον ΟΥ̓ {Π6 ϑρὶγῖι8β ἀβϑροὸῦ (δ 129). 7- 
[611] ἰοσοῖμοῦ τι Ιηᾶρ. αἷ- ἰπὰ ῥγίπι. ατθοκ, θποθ ζυγό-» [{κ8 

Ζεύ-ς, δυγό-ν 1 Δεύ-ς, τωνὰ (ζω νη) 'Κὸ Τῆνα (Ζῆνα), 5866 

8 498... Ιῃ {Π6 οὐμοὺ Ἱπᾶρ. ἰαπρυᾶρθθ (ῃ6 ὑνὸ βοιμάβ ἔθ]] 

ἰοροίμοῦ ἴῃ ἡ. Βυΐ ποτα, ἰοο, ἐπ 6 οτὶρῖμαὶ αἰ θγσθηοθ οδῃ 8{}}1 ὉΘ 



8 598---600. ΟΥΝΘΥ ΘΟπΙ δἰ παίουυ ϑουπά-οπδηροθ. Οὐοηϊγδοίίοη. 458 

Τοσορηϊδοά, ἰπ 80 ἴα 88 δὴ ο]αὰ ἱπμῃοῦι θα ψθαῖκ-ρταάθ ἴΌτηη 

ΜΠ ὁ οΥ Σ (48 γτοργοβθηΐαϊινθ οὗ 7) - ἀ- ΟὟ 6}} ἰ8 σψδηϊηρ ἴῃ 

τοοίβ δαρὶπηΐπρ ἢ 2-. Ον. 6. ρ. 5'κν. ρογῆ, πιά, ψδῇτ δ ἔγοτῃ 

376-78-, Ῥατί. ρᾶ88. ψαϑ8- ά- ἴτομπι ψα8- τξξ [πὰρ 7685- “Ῥ0ὈΌ]Θ (6. 
ζέω) 88 οοηἰταϑίθα πὶ ἢ 717-6 ἐξδ-[4- ἔτομιλ ψα7- τό Ἰπᾶρ. 2αὖ- 

Ὑοϑρϑοί, βοπουγ (ὅτ. ἅγιο-ο). 

10 18 1698 οογίαϊῃ ἐμαί 7 βίοοἀ ὈΘ8146 ὁ πηθα 14}}}7 4180 'π {ῃ6 

Ρογιοὰ οὗ {π6 ρυΐπ). [πάρ δοιῃτηηῦ. ΤῸ δβϑυμηρίίϊΐοη οὗ ἃ 

τί. ζο7)- Ἰἰο᾿ ἴον ϑκν. ἐδιέξ (ραγί. ραγέ. ἐῥα-ξαψ-απά-8) ατ, κεῖ-ται 

δηὰ οὗ ἃ τί. ἐ764- Ἴθανο, τὶ πάγαν᾽ ἴον ὅ5Κν. ἐψαζίά-8 τ. σεπτό-ς 

(οη σ- 8600 8 489) 18 ὨΘΥοΥ 6 Ἶθδ8 ποὺ ᾿ρτοῦ 8016. Οὑ. 8ὶ 117. 

ΟἸΗΕΕ ΟΟΜΒΙΝΑΤΟΕΚΥ͂ ΒΟΌΝΟΗΑΝΟΆΒ. 

8 699. [πῃ ἰμ6 ἢἤτβέ ϑϑοιίίου (88 28 ---598) ν6 οοπϑίἀθγθά {ἢ 

ὨβίοΟΓΎ οὗ ϑουπαβ ὈΥ̓͂ ἑακίπρ' οδοὰ οὗ (Π6 ρτῖπμ. παρ᾿, Βου 48, 80 

ἴα 88 Ἧαθ ροϑϑὶῦ]6 ὈΥ ἰἰ861, δηὰ ἔο]οσ ηρ, 18 ἀθνθ]ορηηθηὶ 

[γουρῈ ἴΠ6 βοραγαίθ ἰἸαησυαροθ. Ὑπογο (ἢ 18 ΤΟΔῚ Π8 ἃ ΠῚ ΌΘΓ οὗ 

ΟΠ ΔΠρΘ-Ῥγοοοβθθθ ΨὨΪοῆ οου]ὰ ὨΔΓΑΪΥ Ὀ6 ΠΥ δπὰ βυῇοϊθηιῦ 

ἀἰβοιιβθθά, Ὀθοᾶυθθ ἴῃ ἔπθθθ οἰΐμποῦ ἃ σγοδὲ πα ῦοῦ οἱ αἰ ογθηὶ 

ΒΟ πἀ8 σου ὍΘ ΘΟποΟοΓμΘα ἴπ αυἱΐο ἔπ 6 Β8116 ΤΠΔΠΏΘΙ, ΟΥἩ Ἀ ἈὈ6- 

ΟαΌ86 {Π6ΓΘ ΓΘ ΠΟΓΘ ΟΟΙΡ]Ιοα θα ἤδη ροθ ὙὙ Π16ἢ ἃ γαίμο . ἰαγρθ 

Βουῖθθ οἵ οἰθιηθηΐβ ὑπάογυθηΐ αὖ (Π6 β8π|0 {}π|0Ὸ6 ὙΠΠ1Π ἃ ΡΒο- 

Πούο ὑπ} (γοΓ ἀ- ὉΠΙΓΥ͂ ΟΥ ΒΘΠ ΘΠ66- ἈΠ]1γΥ). 

ΤΠ686 ῬΙΟΟΘΒΒΘΒ 8ΓῸ 88 [Ὁ]]ΟὟ: 

ΟΟΝΤΒΑΟΤΙΟΝ (ΒΙΑΤΊΥΒ, ΕΠ 15ΙΟΝ). 

8 θΘ00. ΒΥ οοπίγδοίοη ΝῸ ὑπάογβίδπα (ἢ6 αὐἱτπρ ἑορ μ᾽ 

ὉΠῸΟΓ ΟὯ6 580}}4.010 δοοθηΐ, οὗ ἔνο ὑ ον 6}8 ΟΥ Βοῃηϑηΐθ σΘΏΘΓΔΙΪΥ, 

ὙΥ ΒΙΟἢ οοτηθ ἀἸγθοὶΥ ορ ΠΟ 8πα ΔΓ Ργοπουποθα ὙΠ ἃ βοραγαίθ 

ΘΧΡΙΓΑΙΟΥΥ͂ ᾿π]ρ1186. [πὰ ἐπ8 ΦΥ͂ ΔΓ186 Θ᾽ ΘΓ 81Π101]6 Ἰοπρ γΟΥ 68 

(6ν. ἀθλον ἔγοιῃη ἄεθλον) οὐ ἀϊρῃίμποηρθ (ατγ. παῖς ἔγοπι παις). 

Ἧ 6 840 ἴῃ ὃδ 11]1--116 ὑπαὶ οοπίγϑοίοηβ ἴοο Κ Ρ]406 δύϑῃ 

ἴπ ἔμ ρουϊοα οἵ (π6 ῥεῖ. ἱπᾶρ. δοιμτηυπηίεγ. 



484 Οοπέτγδοέΐοη (Ὠἰδίαδβ, 6] 1810} ἐπ βϑηθγαὶ. 8 600. 
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ΤΏΘΓΟ ἰ8 βιβοίομε γθᾶβοῃ ἔοτ ϑϑϑιιπιηρ ἐμαί 41] ο8868 οἱ 

μἰαίῃ8. οδυβοά ὈὉΥ ἐπ6 αἀάϊίίοι οὗ βίθιι- οστηΐϊπρ ΟΥ Βοχϊοπαὶ 

ὝΘΓΘ ΤΟΙΠΟΥΘΑ ΔἸγθδάν ἴῃ (μ6 πάρ. Ὀγὶπι. ρθγὶοα, 80 

γ ιἰδέοτῖο ψογά- ότι οοπίαϊπίπρ ὁπ6 τοοῦ ΟὨΪΥ, ΜΉΝ 

χοαἶα] Ηἰαέυθ, ἀϊὰά ποὺ δββαπιθ ἐμὶ8 ϑίδίο 181] ἐπ 6 ροποὰ 

γαῖαίθ ἀδθυθιοριηθηίβ. Ορ. ὃ 111 τϑιι. 

Νο μἰαίιβ οχίβίθά ἔγοπι {ἢ Ὑϑυὺ ἤτγβί ἴῃ (πΠ6 βοῃδηΐδὶ 60Π)- 
4, μα, 8α, 1ζα ἰπ ἴμ0 ἱπέουϊου οὗ βυθβΒ τπλΐαυ νογά οτπιβ. 

ΜΟΓΘ ΠΘΓΘ Ῥγοπουποθὰ 88 ψ]ἀθ8 ἔγοπη {6 ῥγὶπι. πάρ. ρογὶοὰ 
. “»οἰγεῖζο-8. τὸ βικν. ρίἐγείψα-8. αΥ. πατρ-ιο-ς 81. ραϊτγοῖι-8, 

᾿Βῖκν. ἐξ-έγά-8 ατ. Οὐγογτ. ἰ-αρό-ς- 866 ὃ 117. 

16 Οἶοσ μαπά διίδίυβ πιὶρἢΐ 8{1}} αν οοουγτθα δἰ ἰῃ6 

ὑποίοη ἴῃ ΘΟΙηρουπάβ αὐ (μ6 ροτγὶοα οὗ ἐμ6 αἱββοϊ οι 

πι. [πᾶρ΄. Θοτηπηαηΐεγ, 6. ρ. "7 μᾳίο-οἶμο- (“7 φίο- ᾿γοϊκκοὰ: 

80). [π γοάΐϊο γὸ πᾶν ψωζίααδυα-, ἴὰ Αν. ψιαίααθρα-, 

Ἐς αοδγοονί ᾿Ὀθαυ Ια] -ογοα᾽ οίο., δηὰ ὑἐμβοιρῇ ᾿ξ ΠΠΔΥ Ὁ8 

ΠΙΡΏΪΥ ροϑβι 0] 6 ὑπαὶ 411] 810} οοιῃρουπᾶ ἔογπιβ ψ] 

) ἄπο ἰο σοιῃροβιτοη ἴῃ ἔπ ἰηαϊν 8] Ἰαπρύδροθ, γοὶ 

{πᾶς {Π6 ριΓ0 σοῃρουπαθ ἴῃ (6 βαραγαΐθ ᾿δηριδβθδ 

ι απᾶὰ σι μ6 σΘΆΘΓΑΙΥ Ἰαἴον Ἰυχίαροβιία 88 τορι ϑγὰβ 

πθηΐ οὗἁἩἨ ἰΠ0 ᾿υποίϊοΠ, ΒΡΘΑΪΚΒ ΒίγοηἾ ἴῃ ἕδνουγ οὗ [μ6 

ι οὗ δῃ ρθη "7)μρίοοΐειφο- ἀἰγΘοῦ]γ ἱπῃδγϊἑθα ἔτοπι [86 
αἰἰἶνθ ἰδῆρσυαρο. [|π ϑαμβ εις σοη γαοίίοθ ἰοοὶς 0Ϊ806: 

᾿ ψελίαξοα- 8. 8606 δῦονβ, ργᾶνίμα- ᾿πιρ]θπηθηΐβ᾽ ἔτοπι 
γ-, αρᾶοσα- ΘΙ ΘΟΥΠΟῚ οὗ {116 οΥθ᾽ ἔγοπι ρα Ἐ αϑ6α-, 

Δα Ὁ}}7 βροϊοη᾿ (Υθ4. 9μτ-μζέά-). ἘΝΠΙδίοα ἴῃ ατθοκ: 

ς΄ ὉΔΓΓΥΪΏΡ ΠΟΥ868᾽, ἀπ᾽ άγω Ἱ ᾿οδά νγαγ; Ὀθδίάθ (8688 

ς προάγω. ἘΠ]Ἰδοπ ἴῃ Τμαἐΐῃ 4180: τρί απ σιζι-5, ἀρ’ ἐγὶῦ 

ἰδ'σῦ. Ἡϊαΐαβ ἰπὰ Ο.Βυ]ρ.: ἀοδνοοίοϊί 8606 ἀῦονα, »οογαίϊ 

ἰφ 

γ[ΆΠΙΥ ἴον οοπέγϑοί οηβ ἰῃ (Π6 ἱπαϊνι 4] ἀθνθορπιθπίβ 

' 

ΟΡ Ὁ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΪΙΥ ἱπάοροπάθηΐ ποχάβ. ἔπε βγεί 

Θμαϊπρ ἰῃ δπᾶ (6 8βϑοοῃα οὐἱρίμα! ]γ Ὀορὶπηΐϊηρ' ἢ 8 

ἰθυϊηρ ᾿ἰηΐο 8 ἢχϑα οοτηδιηδίϊοῃ : 

ἸΓΟΟΡῚ ἴογηθ ὙΠ} Ὠϊαίαβ Παυϊπρ 66 ΠΘΎΥ πιδάθ 



ἢ 600--6038. Οοπίτδοϊίΐοα πῃ Ασγϑπ, Αὐθη. δηὰ ἀτϑοῖς. 4δ8 

αἴξοεν (86 {ὑΥΡ06 οὗ ἔογιιθ τϊΐπουξ οἷα ἱπηογιίθα Πϊαίαβ (6. ς. οι. 

στήομεν δϑώομεν): 

8. {γοῦν 8 οομϑομδηὺ ΟΥ̓ ΘΟ παίϊοη οΟὗἨἠ ἁ οΘΟΒοΟηδηΐβ 

ἀϊδαρροατγίησ Ὀοένθοη βοπδηΐθ ἴῃ {Π6 ὈΟΑΥῪ οὗ ἃ δἰ πηρὶθ Ὑογὰ ΟΥ 

πὰ 86 Ἰυαποίϊοι οὗ ἔγο ψογάβ ἀγανσῃ πθᾶγ ἰορθίιθ. 

8 601. Ατγγϑῃ. ὕΟὐμηἰγδοίϊοη 8008 ποὲ ἴο δύ ἰβδίζθῃ 

ΡΙδο8 ἴῃ ἐμ οἱά Ασγϑη ἀϊδϊθοίβ ἤθη ἃ οοηβομδηὺ 8 ἀτορροά 

ἴῃ (6 ὈΟΟῪ οὗ ἃ ποτά. 

Βοπι. Ου ΟΟΡογβ. 8. 8ξ. ΡΓ68. ῥᾶϊιᾳῳ Ὀθδὶάὰθ 8. 85. ργοῖ. σδαδα 860 
8 558 γτοπι. 1 δηὰ οἡ Ο.Ρογβ. »κἄδυα Βδυίβοϊοηδο ΒϑΖζθηρ. Βοϊΐγ. ΙΧ 809 {. 

Οοπίέγαοίϊοη ΒΟΥΘΥΘΙ ἯὰβΒ ἔγοαυθηῦ ὑπβγοῦυρὰ Π6 ἔαδίοη οὗ 

ἔνο ϑίθιηϑ οὗ ἃ οοπιρουπά οὐ οὗ {γὸ σογάβ. Βιυῖΐ, οἡ (ἢ0 9086 

βαηά, ἰἴὲ 18 αἰ ῆουϊε μοῦ ἰοὸ βοραγαΐθ (πδὲ Ὑδοδ 88 ΔΥΒΘῚ 

ῬΒοποίϊ αν ἤγοια ἐμαὶ ἩΒΙΟἢ ἰθ ΠΙΘΓΘΙΥ ἀπ 0 {Π6 ἱπιιίαίϊοη οὗ 

ΟΙἀογ {ὐ06 -ἴὈΥῚ8 ΟὉ ὑΠ6 ΟΥΘΡ ᾿ιδπὰ: ὁ οἂπ ὨΔΡΪΥ 6 ἀθίθγ- 
πἰηρὰ ΠΟῪ ἴδ (Π6 παίῃγαὶ ἰδηρταρο 88 στυ]θα ΌΥ͂ Π6 οοπβίγαϊπί 

Οἵὁ πιρίσγθ δπᾷ ὈΥ βυϑημπδίϊ081 τοβοχίοθ. [Ι͂}ἢ Ὑϑαϊο δηᾶὰ Ανοβϑίϊο 

[Π6 οοπίγαοίοα δηὰ πἀποοηίτδοίοα ἴογπιβ, {Π6 Ἰδοῦ τϑοορ 88 Ὁ]6 

ἃ8 Β0 ἢ). ἐπγουρἢ (Π6 πιοίγθ, οχἰβίθα 8146 ὈΥ δἰ46 σψιμουΐ ΔΗΥ͂ 

Ρογοορυ δῖ6 αἰ δγθηθθθ. [ἢ οἱαβϑὶοαὶ ϑϑδηβκτι [Π6 οοπίνϑοίθα [ὈΓΠῚ8 

ἢ ἴον ϑχοθρίοηβ θθοϑῖηθ (86 τυ ]6. 

Εχϑρ]68. ὅϑκκ. γωλέαδυα- Ὀδθ149 γωζέααξοα-, Αν. ψωσίαϑρα- 
Ὀοδίάθ ψμαΐααϑρα-, 800 8 600. ὅν. μρᾶϊδὲ ΑΥν. μραϊξὲ ἄγαν 

πραγ, ργ. Ατὐ ἔμρα τ αἰξὲ (δἰπιρῖ6 ἔοτια 5Κν. δὲ ἂν. αρὶξῇ). 

ϑν. αράμβαπαηι ΟΟΡοσβ. αρᾶζαπαηι Ἱ 5165, ΚΙΠοα᾽, ρῥγίπι. ΑΥ. 

"ανα τ α͵μαπαηι. ὅ8,κῦ. δοιυὲ ἵπροσ. 'ἵσοηθ πραγ -ξξ ιὄ τ ἰδ. ΟΟΡΡογβ. 
ραγαϊῖψ ἱταροσ. ῬὸῸ ἰο᾽ Ξξ ραγατίαϊψ, 81. ρμαγδῆδ, 8κν. 
πιαλαγδὶ- ὃ 'στοαὶ τῖβο πηδη ἴτοπηῃ ἤριαδᾶἘγδ) ὃ. Β8τ. 9ϑακχίά- 

(784. εμμζέά-) Αν. λδαία- ὅν 6}} βροϊκου, 85.κτ. ααὐξξξω-8 'ΒΌΡΥΘιηΘ 
Ἰογά᾽ ἔγοπῃ Τααβὲ ὑ ξξα-8. 

8 002. Αγιηθηΐδη. Οὐπίτδοίοι ἴον ἐδ 6 1088 οἵ 8 ἴῃ Ζοϊν 

ἰδίογ᾽ οὶ. ζογ-Ἁ, 866 8 561; αὔξο 1088 οὗ ἐ 'ἵπ λαΐ “δι μον ρ]. 
δαγ-", 806 ὃ 488: αὐἴἴογ 1088 οὔ φ ἰὰ ἀδα-η- 11ἴ8΄, ἄθα- (πιομο- 

5014 010) ἔγοιη ἔλίμα- τε "αἴμο- "αἴματ-) 8606 88 421. οἷο. 

8 6θ08.. ἀτροϊς. ὙΘΥΥ͂ ΤΠ]ΔΗΥ͂ ΘΟ γϑού0η8 ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΆΘΠΟΘ 

οὗ ἐμ ἀγορρίηρ οὗὨ ἰπίθγβοπδηία) ἀ, 4. ([), 8 (88 180. 165. 5θ4). 



456 Οοπίτγδοίϊοη ἰῃ ατθοῖς. 8 608. 

Εἰχαπιρίθθ: Αἰΐ. φορῶ Ἱ οαΥγ᾿ ἴγοπι φορέω, οἸάον ἔφορερω; παῖς 

ῬοΥ̓ ἔτομπι πάις, οἷο ῦ ἤπαι-ς; γένους ᾿θΘμΘΥΒ ἔγοπι γένεος, 

οἰάον ἤγενεσ-ος : ἵππου δα! ἔτῸπὶ ἵπποο, οἱἀθν Ῥἕππο-σζο. δϑῖῃοθ 

{Π6 1οβ8 οὗ οοῃβοηϑηΐθ ἰοοὶς ρ͵δοθ αἱ αἰογοηί (1268 --- ΡΑΓΕΥ͂ ἴῃ 

ΡΥπι. ατθοκ (8, 2), ῬΑΓΠΥ ἴῃ (6 ὁουγϑθ οὗ {86 ἱπαϊν 88] ἀ14]6οἐ8 

(ῳ διὰ ἡ 88 τϑιηῃδηΐ οὗ 8ὲ, ορ. ἃ 639) ---, ἐπ οομπίγδοιοῃ8 

ἴοοκ ρῥίδοθ δὲ ναγίουβ ρογὶοάβ. Μοβί οἵ {ποπὶ ἀἰὰ ποὺ ἤάρρθῃ 

ΠῚ] δὔου {ῃ6 αἰ! θοαὶ ναγϊδύΐοη 8 ΔΙΓΟΘαΥ οΟΠΒΙ ἀοΥΘΌΪ 

ἀογοϊοραά. ΤΠ ἀποοπίτγϑοίθα ἔΌΓ 8 ὝΘΓΘ τηοϑέ ΘΟ] ΘΙ Υ ρὰΐ 

δδὰθ πῃ Αἰξο, ψὮ1Π6 Ιοπΐο ργθθουγοὰ {80 [1}} ἴοσυτῃβθ ἕο ἐδθ 

δτοαίοθί οχίθηΐϊ. 

ἍΜ θα ἐμο οομῃρομθῃίβ οὗ οομ γϑοίϊοη ἡγογο 408} {6 ΕἸ] γ 6 } Υ ΘαμΑ], 

Βἰπιρ]9 ἰοπρ ΥΟΥΘἾΒ ὈΠΙΟΥΓΠΙΪΥ δγοθθ, 6. ρ. Αἰξ. ᾿θηνα ἴτοῃι 

᾿4θηναᾷ, βασιλῆς 'Κίησθ ἔτοτῃ βασιλῆες ΟΥρε. βασιλῆες, ἘΠ]. δπὰ 

ΘΙβοῃογο 4 ἔγτομῃ (Αἰἰ.} Διί, οάον Διί. εε δῃὰ υο ρᾷῦθ ἴῃ 
Ιοη.-Αἰξῖο., ῬΑΡΕΙ͂Υ ἰῃ ἐμ ον. ἀϊδ]θοίθ 848 αἷἶϑο ἴῃ Νουγίϊ Υ οϑί 

ατοοῖ, οἷοδο ὅ ἰπύυιθα ε δὰ οἷοϑθ ὅ, Ὑ 810 ψ͵δὃβ ὈΥΓΠΟΓ 

οδΚοηρα ἰὼ ὥ (τυϊξίθῃ οὐ), 6. δ. τρεῖς ἴγϑβ᾽ ἔγοτῃ ἤἔτρείςες ὅΚτ. 

ἐγάψ-α8, ρθη. Ηομι. ἠοῦς ἔτοπη ἔήοσ-ος ΟΡ. 8|κγ. ρθῆ. μβάδβ- 68 

1,αἱ. αμγῦγ-α. ΤΏθ86 ὝΟΙΘ ΠῸ ΙΠΟΓΘ ΓΘᾺ] ἀρ ΠΟ ρΒ ἔμϑπη {Π8 εἰ 

δὰ οὐ (8 618) ψμΐο δὰ ἀτίβθη ὈΥ̓͂ οοτηρθηδβδίΐοη ᾿Ἰοπρ Πθηϊηρ. 

1 ἃ τἸποπορΒίμομρ ἅΓΌΒ6 ἴγομη πὸ γ οῦγ6]8 μαυηρ 8 αἰ ἴθγθαί 

4υδ} 1, (Π6 Ἰονθ]]ηρ 88 8 οτ οὕ 1.08 ΡΥΟΡΤΊΘΒΒΙΥΘ, 6. Κ. ΑΜ. 

ἄκων (ἀπ Πρ ἔτοπι ἀέκων, οἷάοῦ ᾿α-ξεκων, Ποῦ. φθῃ. 85. 
᾿Ατρείδὰ ἴτοτια (Η 01.) ᾿“τρείδαᾶο, σοι. 9]. ἔθια. τᾶν Ὁ ἐμο᾽ ἔγοπι 

(Βομι.) τἄων (ὅν. ἐάϑαᾶηι, Τιαἱ. ἐδίαγμηι), Αἰξ. Διομήδη ἔτοπι 

(Βοπμ..) Διομήδεα, οάον᾽ ἔ-εστα, Αἰξ, ἐλάττους Πογ. ἐλάσσως ]. 

1816 7 ἔγοτῃ -ο(σ)-ες, οΡρ. [μ4{. Ρ]. »ια-7ῦγ-δδ (οε αἴζου. οοτῃρ]οίο 

ΔΒ] ϊοη οὗ 86 ε ἰο ο ψὰ8 ἰγθαϊθα [1Κκ οὐἹρίῃδὶ 900); 80 π|6- 

{ἰπλ98 ΓΘΡΤΘΒΒΙΥΘ, 6. δ. Αἰδ. ρομ. Ρ]. ἔθη. τῶν ---. Πογσ. τᾶν, 

ἤθη. 88. γένους ἴτομῃη γένεος, ἔτεστος (ε ὈΘΟΔΙΏΘ ὁ ὉΥ͂ αἰἰγδοοι ἰοὺ 

[ὴ9 ο ὙΒϊοδ τγὰ8 ργοπουπορα οἷοβθ, δηὰ (18 σαῦο σἷῖβα ἐο ἢ). 

80-ο4116α αἱ μοηρ8 ἀγοβθ 1 (Π6 βϑοοπὰ οἱθιηθηΐ 88 εἐ ΟΥ̓ υ, 

δα (Π6 ἢτϑὲ 8ὴ α-» 6- ΟΥ̓ 0- ΟὟ], 88 παῖς ἴτοτῃ πα()ις, οἷς ̓ 'Βῆ66 Ὁ 

ἔγομῃ ὁ(.ἔ)εςς, εἰ Ἔδοὰ α΄ ἔγοιῃη "ἐζσ)ι, δαυλό-ς ὩΒΙοΙς, ΒΏΔΡΡΥ 

ἔγτοπι ᾿δα(σ)υλο-ς ορ. δωασύ-ς ᾿'δθῃηϑυθ. ΕὨΓΙΒΘΓΠΊΟΓΘ εὖ ἔγοπι ἐὸ 



ἃ 6083--604. Οοπἰγδοίίζοη ἰη αγτοοῖς δηὰ [{α]10. 451 

ἰπ ωο80., Ιοπ., ΒΠοά., 88 φορεῦνται ἔγτοπῃ φορέονται, δ6ῃ. βέλευς οἵ 

ἃἢ ΔΙΓΟῪ, ἀαγῦ ἔτοιῃ βέλεος, ἀπα -αὖ (ἄν) ἔτοη -ἄο ἱπ Ατοδά.- 

Ογρτ., 88. βϑῃ. ᾿“πολλωνίδαυ. 

Τ [86 Βτγϑὶ οἵ {Π6 νου ῖβ ἴῃ ἐμ6 οοπίγδοίοη ἯγὙἃ8 Ἰοηρ, 10 8 

ΠΟΦΙΘΕΓΥ Βμογίθμθα Ὀθέοτθ [ῃ6 Ῥγοροὺῦ οοῃύγαοίοη, 8606 ὃ 61]. 

Ηϊδίι8 ταΓΟΪῪ ἌΓΟΒΘ ΤγοΟυΡἢ ΠΟῪ ἴουτηδίοη ἴῃ ΠΟΠ-ΘΟΙ- 

Ρουμαρα πογᾶάβ. ΤῊ ἰγθαἐέπιθηΐ α8 ἰπ6 βδη0 88 ἰπθ ἰδ 

ἘΠ ]0ἢ} πγ88 ργοἀυοορα {πτουρἢ {86 1088 οὗ οοπβοηδηΐίθ. Οὐ). Ηομ. 

στήομεν, ϑώομεν, Αἰ. στῶμεν δῶμεν; στήομεν δβίδηἀ 8 ἴῃ ΘΟ Γαϑὺ 

ΠῚ Ατοδά. ἵστᾶτοι, πούνγι Ππϑίδηἀϊηρ' [Π6 ΟἸΘΑΡΟΡ ἀουθὶ ορπηθηΐ οὗ 

[86 οΥἱρῖπαὶ οἱθηθηίβ οὐ ἐδθ ζογπηδίίοη, 1ι8ὲ 88 ᾿ἰδίθυ ΠΟῪ ἴ[οΥ- 

ἸΏΔΠ0η8 ᾿ἶκθ 6. σ. 1μαἱ, οοασίέδ 88 ορροβϑὰ ἰο εὔσίδ (δ 604). 

ἤομῃ. ζωός 8 ἃ ΠΟῪ ἤουπηδίϊοη [ῸΣ οἷάοῦ ζώς. ϑυοῇ ΠΟῪ 

ὀγθαίϊοηβ αἰά ποὺ οοῦθ ἰῃηΐο θχίϑύθῃοθο ὑπὸ] αἰοῦ Ὠἰδίυαβ δά 

ἈΓΙΒΘΠ ἴῃ ΙΩΘΗΥ͂ 688608 ἴῃ ἐΠ6 Ὀοαγ οὔ ἃ ψογᾷ {ῃγοΙρ} 1088 οὗ ἐ θἴ6. 

Οομρουπαβ π] ο]4 ἱπμουι θα μἰαίαβ δπα ἐπ6 υπίοη οὗ τὸ 

ογάβ, {Π0 ὁπ6 Ὀθρπηΐηρ δπα {Π6 οὐμοῦ οπάϊπρ 'ἰπ 8ἃ Ὑοῦσοὶ. 

Ἐ]ιϑίοπ 'ἰ8 866} 6. ρ΄. ἴῃ ἱππ᾿αγωγό-ς, ἀπ᾽ ἄγω, ἐμαυτόν. Ἠϊδίυδ 

ΤΘΙΔΙΠΘαἃ ἴῃ προ-ἄγω προ-αγωγό-ς. Τὲ οαῃποίύ ὃ6 ἀροϊἀοα τ ΠΘέΠ ΘΓ 

ἴῃ οτπη8 |ἰΚ6 πολύανδρο-ς βωτιάνειρα περίειμι ἴπ6γ0 τγᾶ8 ΒρΟ θῇ 

'π ῥτῖπι. αὐτοὶ δηᾶ Ἰαίθ ἴῃ 86 δοτζωμηΐβθαγο -μα- ἰἀά- (Πἰαἴα8) 

ΟΓ -α- -ἰϊα- ἢ). πηι. ατοοὶς οοπίγαοίοη 6. ρ. ἴῃ ταῦτα {ΓΟΤῚ 

τα ἡ τα, οὗ[-τος] ἔτοιῃ "ὁ ὁ τες 5κν, δά μι; υὐ -ε 8,εγ. τ 'ἴβ ἃ 

ῬάγΉ 616. [πὸ ἱπάϊν! ἀπ] ἀϊα]θοὶβ 6. ρ. ἰπ Αἰέξ. τάλλα --- τα ἀλλα. 

ὃ 6804. Τία]ϊ6. Μοβί οοπίγαοίϊοηβ δου ἐῃθ 1088 οὗ πιθάϊ8] 

ὦ (β66 ἃ 184). Α ρατγέ οὗ {πθπὶ τΔὺ ὃ ρῥγίτῃ. [ἐ41106.0 [,αὲ. ἐγδβ 
ἔγοπι ᾿ἐγο(λ)-98, Ὁτιδτ. ρα πέθβ (6) ῬῬοπέθθ᾽ ἔγοπι "ροηίο(λ)-68, ορ. 

δικτ, ἐγώψ-α8. Τιαἱ, πιοηδίο ἴτοτη Ῥποηθ(λ)6- ἔθ, ορ. 81κν. ριαμάψαία. 
[μΑἱ. εἰ ἴτοπη ᾿δίᾶ-1ῦ, απιῦ ἴτοτιῃηι Ῥαπιᾶ-ἰδ, Ὁταῦτν. βμδοσο 'δάοτο᾽ 

(ορ. ροτί, ϑδμδοοαυμ). Τιαὶ. 8έαὲ ἔγομη ἤ᾿ϑέᾶ-1ο-ἰ, Ῥοϊίρῃ. ἑηοιμδαὶ 
Ἱπουθαῖ. [,8[. αηιδ8 ἔγοπι ᾿αηιᾶ-ϊδ8 (Ἰηάρ. "-1ο18), ορ. σαρ- 88. 

ΤῊΘ σομλδἰηϑί!08 6ὅ, οἄ, αὖ τοτηαϊηοα πποοπίγαοίοα ἰπ Τ δίῃ. 

πιοηοῦ: ὅΚν. νιᾶάμάψαπιϊ. θαηι 'μοτ᾿ : Οοίῃ. 75. αδημ-8: ὕιδν. 
ΔΏΘΒΠΘΒ ᾿8δηϊ8δ, ΟΡ. ὅ5Κγ. ὦψαϑ-; οὐ ἐμ οὗποῦ μδηᾷ αθ,.-8 -- 

1) ΟβἰμοῦΒ γϑιβδῦκθ (Μόῦρι. ὕπί. ΙΥ̓͂ 888) οἢ ἤογπηβ οὗ ἐμὶβ Κίπά, 
8.0 4116 υποορτίδίη. 



458 Οοπίγδοίοπ ἰῃ [Ἃἐ61|16ὸ δηὰ Ο.1τἰ8ἢ. 8 604-- 605. 

Β]κν, ἄψαϑ-α8 1), αἴξον σοι Π6 ποι. 866. “68 ὙὙῶ8 [ΟΥΏΘα ΔΠ6Ὲ 

(Γα(δ)ο8θ που]ὰά αν Ὀθοοτηθ 8 Οὐ "ἅἋ8). Ορ. αἷ8ο ὕπαῦγ. ἐαηι 

(ϑῖη,, Οβο. (ο-ἶ ἰθδ.. 

ον 6] οοπίγδοίϊοη δέος {π6 1ο8ϑ8 οὔ ἢ. [,4ὲ. πδηιδ ἴτοιῃ 

"ποοδοηιδ, δξηιι-8 ἔτοτη ἐδ-έιιι-8, ργαοδοῦ Ὀθ5146 ργαὐ-λῖδοῦ Ὁτιῦτ, 

ῬΓΘ- Δ 16 Ῥτγδθῦοαῦ, 860 8 510. Ορ. ὕτπηῦτ. πιθ8- ἔσα ἱηδίού, 

Ο86. ηπαΐ8 ᾿τηαρίθ᾽ : [,αἱ. φιασὶβ ηιᾶ)ογ. 

ΟἹά ἱμμογι θα Ὠϊαία8 δπὰ ἢίαίαθ ὙΠΟ 8 φΥίβϑθηῃ ΔΠΟῪ 

{πγοὰρ ἢ ΠΟῪ οομμρουπά9. ΕἸ Ἰϑίοη: ὁ. ρ. τη ἀπ σῖ-8, ἴον ψ ΒΙΟἢ 

»εἰαησιῖ-8 οατὴθ ἰηΐο οχἰβίθηοο δὲ ἃ ἰδίου. ρϑῦϊοὰ δῇδογ (δ8 

ΔΏΔΙΟΡῪ οὗἉ πη: [ογιι-8 οἷο. ; ποομμὴι (πη) ἴτοτῃ 216} οσβονι 'δοὶ 

ομθ᾽; ηϑδέζι,-8 ἔγοτῃ πο} ἰΐι-8. Οοπίταοίοη: ἀδοῦ ἔγοπι ᾿αξοαρ, 

οὔφο ἴτοτῃ "σο-ασ΄, οδριῖα ἴγοτα Ῥοο-αρμῖα, ργὄνιδ ἵἴτοτα ὅργο-πιῦ, 

οὔρία ἴτοτῃ ἔσοτορία. ϑαοὶ οοῃ γδοίϊοῃ ἀἰά ποῖ ἰδ κθ ρα ΒΟΎΟΥοῦ 

1 [Π6 Β6οοῃα ὑοῦ] ψὰ8 ἰοῃρ 8δῃὰ δα (6 ρυγποῖραὶ δοοοία: 

6ο0- ἀσἕιι-8, οδ- ὅγε, εσο-ἀφιζτηι, ἔππ8. ἐπ 88 Π|6 ο886 88 σὄμιβ Ὀοβίάθ 
αΘΥ-ἴ8. 

θη. 1. ΤῊΘ οχοθρίύϊοη οοορὲ Ὀθ8146 οοδρξ (1ποτοίϊι8) 1 οχρ]δὶπ πὶ 

ΟβιποΙ (Ζυν αοβοῆ. ἀ. Ῥοσγῆ. 158) ὈΥ δβϑυπηΐηρ ὑπαὶ οοη γϑδοίίοη ἴοοκ μἾ806 
ΓΟΡΌΪΑΥΪΥ ἰπ οὐ-δρίδιξ σο-δρογἄημδ οἷο. δὰ ὑπδὲ ἐμ18 ἔοσπι οὗ ἐμ βίϑπιν Ὀ6- 

οϑ6 ζΘηΘγΑΙ 864. Τηδὲ ἴῃ [Π6 ἴογπι- ϑγβίθηι σοδρὲ ἴοτπηβ {κὸ Ἐοορρίϑίὶ πδὰ 
ἴο ψχίνθ ὙΑΥ͂, γ͵β ὅὰθ ἴο {δ υποοιρουπάοα ἔογΩι σὲ. 

Ἐογπη8 {ἰκὸ οο-ασὶἐδ οσο-αἰδϑοῦ ἼΘΥΘ ογθαίθα δἱ ἃ Ἰαΐίθν ρογϊοᾶ 

δηᾶ τοιηδὶ πο υὑποοηίγτδοίοα: ορ. οἷάον οὔσδ οδσίίδ. 

Π θη. 2. 1 ἀο ποὲ γοπίυγθ δὴ ορίπίοη οἡ ἐδ τοϊδἐέΐοη οὗ (πὸ ἀϊβαυϊ- 
Ἰαθῖο ποιέορ' ἴο {π0 ἐγ θυ] Ὀ]ο "6. ἶϑν' ἀπὰ οὗ ὈοΐῈ ἴο π᾿ ὐϊμ- 8 οἵο Α ρ]δαβ- 

1010 οχρ]απαίίου τυϑὲ ταῦ Ὀ6 χίγϑη ἴῸΥ (86 ᾿ἰηὶ0141 βουπᾶὰ ἴῃ ἴεν οἷα. οἵ 

ὙΠΟ 6 ΠΔΥΘ ΔΙΓΟΘΑΥ͂ ΒΡΟΚΘη ἴῃ ὃ 481 τοι. 8. 

8 606. ΟἸἹὰ [τἰ8ῃ. ὙΥ̓ΘΕΥ͂ ΤΠΔΠΥ͂ ΘΟὨ ΓΟ ΪΟΠ8 ἴῃ ΘΟὨΒΘΑΊΘΠΟΘ 

οὗ ὑπ6 ἀἰϑαρρϑατγδμοθ οὗ Ἰηὐουβοπαηΐαὶ Ὁ (ὃ 8389, {Π8 1088 ὈΘ]ΟΩρ8 

ἴο ἐπ6 φῥτῖπι. 6] (. ρουϊοά), ὁ (8 188), (ἃ 1714) δῃὰ 8 (8 516). 

ἐξ (ρ]. ἐδὶ4) 'μού’ ἔγομῃη ᾿Ἡδ(ρ)οηιί-. -ἕἴαις -ἰδ 'ατη ἴγοτῃ ᾿βἰᾶ-()δ, τί. 

1) Τὸ οοπίγδοϊίζου οὗ Τα(Ὺ)ον- ἴο αον'- αἰά ποῖ ὀοοὺυῦ ὑπῈ} δῇήϊἹἪον ἐδὸ 

Ἰαΐον 1μαἱ. δοοθηϊυδίίοη οδηθ ἰηΐο Ὀοὶπρ (8 681). ΕῸὉΣ 17 1 Βεαὰά δἰτοδὰγ 

ἰαἰγθη ρἴδοθ ἴῃ {π6 ρουγϊοὰ οὗ {86 οἱάθσ, δάδβϑηο-8ϑ που]ὰ ἴῃ 4}} Ῥγοῦ δ Ὀ 

πᾶν Ὀθοοτθ ᾿άδδη0-8. Τ86 δοοδηϊαδίίοη βαξδηοϑ ργοβογυθὰ ἐπ8 ζοστὰ ἔγοιι 
οοπίγϑοίοη, 
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ϑἐ- “δἰαπά᾽, δα πᾶ Ἰαίον ὀϊά, σϑῃ. οἵ δέαα 'πουγιϑῃτηθηΐ, (ρτῖπι. 
Κοεὶς, Ἐδέμοίο-), αν. βίοτος. ὃ ἴτγτοιαι ργίπι. [γ᾿ οἱξ υπάογπϑηὶ 

[δου τῖτ ἐπ [Ὁ]] Οτπρ τόπο], δας, ᾿ἰδίογ ὅς Ὑουΐμ : (Ὑτὰν. 
ἰἱεμαηο (88 212. 248); σοη. ρ]. δῦ "- Ῥουπι : ΟΥν. βο(ῥ)εῶν. δενγὶ 

Ὧοτβ ἔγοιὰ ργῖπι. Κοὶὶ, Ἐῤενεί(θ)ϊ. 
Οοπίγδοίοη ἔδΚαβ ρίδοθ αἴξογ (Π6 ἴοβ8 οὗ Κ᾽: ἐὄγ- ἐμαν- ἴγοτη 

ἰοΐον, ἰδ- ἐπ᾿ ἴτοτη ἐο.,7ο-. ΤῊ βΆπιθ Ῥβθποίμθπομ 8190 ἔγο- 

ΦΙΘΏΠΥ ἀρροᾶτθ τοῦ σογάβ τηοοὶ ἰορϑίθοῦ δαυϊηρ ῬΓΘΗ͂ΧΘΒ 

δερίπηΐηρ ΜΠ ΟΥ οηάϊηρ 'π ἃ τονοὶ, 6. σα. ἠογδογαα ἹἸηάϊοαῖα 

οϑ᾽ --- Ἐγο-το-οὐἀ-σαγαά. Τὴ {πϊ8 486 οἰ ϊϑίοπ α]8ὺὼ δρρϑδγβ οἶδβθ- 

ΠΟΓΟ, 88 6. ἢ. ἔαν- ἴτοιῃ ἐο-αγ-, ἐ689- ἴτοτῃη ἰ0-488-, δ - ἴτοτῃ 

ἰο-ἐιά-. 

δ 6806θ.(ὡὈ. ἀοτγδϑηϊο. γοοθβϑβθ οὗ οοῃίγδοίο ἴγοπι ὈΓΠῚ. 

ἀδτγιηδηΐο. αοἰμὶς δαπὰ ΟΗΟΘ. δ πκηοόνῃ ἰοὸ [η6. 

ΕΒ ὁπι. ἴπ Θοίῃ. βαϊδδια ΟΗΟ. φ“αἰδὄνιξα πὸ δηοϊηΐ᾽ ἔπθγθ 8 πΠ0 σοῃ- 
ἰυδοῦοη οὗ -ὅ(ἢα- ἴἰο -ὅ-, 806 ἔθ δοοϊάθηθο. ὅοίδ. δαίγάμ (1. β.. ορὲ. ἰὸ 

δαίγα “οτο᾽) ΠαγάΪγ ἔγοπι ἔδεγα( )μ("), 866 ὃ 142. Ῥῃθηοιαθηδ |ἰκὸ ῥυίπι" 
Θόγμι. "αἶΖ-α- ΓΟ, τηθί8]᾽ ἔγοπι ᾿αΐΖ-α-, ΟΗΟΘ. εἰήεῆδα ᾿ἰτατὰ᾽ ἔγοπι γί ελΨα 
΄0 Γαίου ἐὸ ὉΘ τοζδγάθά 88 θχϑῃρ]οβ οὗ Βύποορε ἔδδὴ οἵ ἽἼοπίγδοΐου, 
806 8 6835. 

Ηϊδέθθ, το Πα δγίβθῃ ἴῃ τογά-[ουτὴβ ἐπγουρ ἢ ΠΟῪ [ΟΥ- 

ἸΏΔ[]0η8 πηϑἀθ ΟΥ̓ ΔΩΔΙΟΡΎ πα αἱ {π6 ροϊηΐ οὗ Ἰπποίίοῃ ᾿ῃ ΘΟῸΠπι- 

Ῥουπάβ γγὙὰ8 ῬΑΓΕΥ͂ Ρογιηϊ ἃ ἀπὰ ΡαΓΥ τοπηουθᾶ ὉΥ οἰ ἰβίοῃ. 

οι. αὐώμα 8ρ. ργϑί. οἵ ἀμζαη ἴἴο Ἰπογϑαβο; 8αΐβόμηι (ἰτὶ- 

8718 016} Ρ]. ῥγοί. οἵ βαίαη ἴο βον᾽, σα-αγηιαηπ ἴο ροἰϊγ᾽, “0 α-ἰίαη 

ἽΟ δοπϑαπιο᾽, φα- δά) απ ἴο πιακα ροοτ᾽, 8α-φὲ τοϊαί. αϊ. Οἡ 

ἐδο οἴμοῦ παπᾶ μἰϑέ 18 ποῖ᾽ ἔγοιι π(ἢ)-ἰϑέ, 86ῖ ι᾿αυαθ᾽ ἔγοιῃ 8(0)-δὶ, 

Καγίϑέ ἴς ὑγου Ὁ168᾽ ἔγοπι ζαγ(α)-δέ, βαημημῖ ἴο ἐπ ϊ8᾽ ἔγοτπῃηῃ ῥαρε- 

η(α)-μῇ. 

ΟΗΟΘ. ζα-αμσαη Κοιαμοκαη σίροσο ἴο Ὀτίηρ Ὀαίογθ ομϑ᾿Β 
ΘΥ68, δον δθ- τ ρογ ἰδ “Ο ἈΡΡΘΩΡ ἀοβρίοϑὉ]9, ΜΗ. »πι͵556-αλίδη 
Ἴο ἀρορίθϑο. Οἱ {μ6 οἰμοῦ βαπά σαζέέγο (θαϑιἀθ σέαϊγο) ᾿δοῃ- 

ἰθΠΠΡΟΓΑΓ γ᾽, μοῖρ πο ἴτοτι πί(ὴ) -εἰη, ΜΗ6. δίπηοη “πη ἔγομι 
ἰχῇ -ἑππαη. 

Τιαὶ Ὠαίαβ τοδὶ ποὰ αἱ οὔθ ἐϊπιθ, δηᾶὰ (ῃδὲέ δὲ δηοίῃου 

οἰ ἰδίοπ ἰοοἱς ρ͵δοθ, ἰ8 ἄπ ἰο [ἢ8 νϑγίουβ ἰβπθηθθβ οὐ βθηΐθῃοθ 

δροθηξυδίίοη. Τμαΐ 6] 18] 00 ΟΟΟΟΓΓΘα ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ ῥγὶπὶ. 6 Γη]., ἰδ 



4600 Οοηίτγϑοϊίοη ἴῃ Βα] .- ΒΙανοπίο 8. 606 -- 607. 

τοηαάθγθα ρῥγοῦθ Ὁ] ὉῚ Οοίμ. γγδέὲ ΟΠῸΘ. 27γἃ ᾿«αἰο᾽ (οὔ ἰονοῦ 

Δ ΪΠ188); ρΥῖπ]. ὕογῃ. 8. 80. Ἔγγδί ἔγοπι ἔγγα-οἰϊ, ΜΙ ἐμ 

ορΡ. ΟΗΟ. ,»"-αοἱδὲ 'ουίγαροουθ᾽ ἰο ΟΗΟ, αραϊοη “ο τοῦθ ]θ οΠ6- 
Β6 1 Ο.160]. αἡ π. Ῥονθγ, βίγοπρεμ᾽, 

8 607. Βα]ιϊο- δὅ]ανοπῖὶο. ΤΠ ΘΟπηηιΐδθαγθ οὗ οοπιρουῃάβ 

ΟἸΪΥ͂ ΘΟΠ108 ὉΠἅΘΡ οοΟμπβί ἀθγαίίοη. 

ἴῃ ΠΙΒυδηΐδη Ὠἰαίαβ ἰ8 σΘΏΘΓΑΙΙΥ ρϑυμ  ἰθἃ ΟΥ ἔΠ6 16 ἰδ 

οἸἰβίοῃ ργἱ-ἐδιξ ἴο δοοορθ᾽ (μνϊῆνεὶ 18. αἶδὺ μοαγὰ), ρᾶ-αμϑδῖ-8. ἘΠ6 

ρατί δϑουΐ {(Π6 θᾶτβ. ρμα-οῖἐΐ “ο ροὸ ανγαγ᾽. δε- αἴϑ8ι-8 ὋὍπθ σ]βουΐ 
Θᾶγβ. δο-γδαϊ-8 Ὅπ6 σπἰΐμουΐ οἴβοο, Οπ ἐμ οἶμοὺ πδηᾷ ἐαίεῖί 
ἫΘ ΤΩῊΔΥ͂ ΘΟπηθ᾽ ἔτοπι ἐθ-αἰ-θ1:, ἐϊηι ὯΘ τῇδὺ (ακο᾽ ἴγοπι ἐδε νι. 
παϊδη 'ἀο ποῖ ἐαῖκο αὐσαγ᾿ ἔτοιῃ πθ- αἰ- νᾶ. ποῖ 'ἀο ποὺ ρο᾽ ἔγοπι 

πθ-οἶκ. ραδίηιἑέ ἴο ἰακΚ ὑρ᾽ ἔτοπι ρμα-5ι-ἐπι, ὈΙΟΓΘποοα. οὗ 

Βθηΐθῃοθ δοοθηζιδίϊοα παν Ὀθθὴ δὲ ψοΥκ α͵]8οὸ μθγθ (6ρ. 8 θ06θ). 

ΟἸάον Εἰαϑὲ 1 Πυϑ ΐδῃ 8ῃ0 8 ἃ γθ8] οοη γϑοίοη, 88 ἔμ6γθ 

56 οἵ αἰοηρ ψῖΐὰ {Π6 α- οὗ 8οηηθ ργθροβ ἰοηβ ρρθατῦβ 88 "0, 

6. δ. ποίαηιοσημμ Ἵ ἀο ποὺ ΓΟΠΙΘΙΏ ΘΙ τ μ6 αἰα-ηθ. [ἶὰ [Π6 

Βτϑύ ἰπβίβῃοθ "6- 84 Ῥγοῦ Δ ὈΪΥ ὈΘοοπη6 βα- ὈΥ͂ ΔΒ5᾽ τ] ἰοῦ. 8368 

Θαγῦο [1. υπὰ Τιοἰἐ. Ὠγαοῖκο ἀθβ 16. υπά 17. Φαμτι., Β. ἸΥ͂. 

ρ. ΧΧΝ. 

Ιη ΟἹἀὰ Βυϊρατνῖδῃ ῬΑΡΠΥ αἴθ, ΡΑΡΓῪ οοπίγδοίοη, ἀοῦγο- 

οἰ ᾿εὐόφθαλιιος,. σοϊο-8, ᾿ὈθαγάΪ6886. (φοίο- ᾿παϊκοᾷ, δαγθ᾽. 

"πποσο-μδοη, ἱπολυμαθής. ρο-ογαξἑ ἴο φ]ουρθ,. ργο- δ ἴο δὸ 

ἐπτουρῃ. ργεἰδ Ἴο ρὸ ἰο. ργα-οὔεϊ 'σταπάζαι ποτ, [πηροτί. 
ξοϊδαοϊ, ἰο Ζοϊὄγᾳ Ἵ πίβη., ἀὀιααεϊν ἰο ἀδία)ᾳ Ἵ ἄο᾽; [(ἢΠ6 βοοομὰ 

ἸΠΘΙ ΟΡ 186 δόολδᾷ ᾿)αοϊά ᾿ογϑηι, 866 [16 δοοϊάθῃοο. ἘΕὉσπιβ οἱ 

ἐπ6 οοιηρουπάρα 46 ]θοὐϊναὶ ἰηβοχίοη: ρθη. 8ρ. πορααφο ἴτοπι 

πουα 76ο, Ἰοα. 8Ρ. πουδξδηνξ ἴτοτη πουδτ 7θην, ἀαὶ. 86. ἨουμΜΗΙΝ 

ἔγοτῃ πορις τ7οηῖι (που, που, βίθιῃ πουο-); Ὀοβϑίάθ ἐπἶβ 106. 8. 

αοδἰῥϊηιϊ ἴγοπι αοὐϊὲ ἐ 7οηϊῖ (ἀοὐδ Ὅτανθ᾽, ϑίθῃῃ αοὗϊ76-, ορ. 8 84). 

Βοβίἀθ {686 αἷ8δο οοπίγδοίοα [ὉγΠ|8 ΔΙσοδαΥ ἴῃ (ἢ6 ο]άδϑί πιοπ- 

πιθηίβ : υἱὲ, ξζοϊδει, αἀδαομ, πουασο, πουδριδ, ποσιην,, αοδίμμῆ. 

ΘΙ ΠΑ ΥΪΥ ἱπϑίσγ, 8ρ. πορυηὴ ἴτοπι πουν-(7)ἑηε. 

Α ΥΟΙΥ οἱ οοπίγδοιϊοη 866 π|8 (0 ΟΟΟὰΓ ἰῃ μέρη: 'δπ ποῖ᾽ 

πὔϑὶ τὶ ποί᾽ οἰο. -ὸ. ἔμθιθβϑηρὶὴ ᾿πθ-οϑὲ οἷο, ἀδέϊηρ Ὀοὶς ἴο [88 

Ρουϊοα σι βθὴ 1μ 1018] 6- Πδἀ ποΐ γαῖ ὈΘοοΙ6 76- (76551}), 866 ὃ θ6θ, 1]. 



8608--611. Β5μοτγέοηϊηρ οὗὁὨ ἰοπξ τόπο ἴῃ Ατ., Αἰπαθῦ. δὰ το. 406] 

ΒΘΗΟΒΤΕΝΙΝῈ ΟΕ ΤΟΝῸ ΥΟΥΓΕΙ3. 

8 608. ϑϑιπιρὶε Ἰοὴρ τονοΐβ πιδὺ ὃθ ϑῃῃογίοπθα ΠΔ6Γ ὙΘΓῪ 

ἀδετοηΐ γοϊαϊοπβ δηὰ ἴγοπι ΤΟΥ αἰ ογοηΐ οϑυδο8. Ὧ 6 ἐγθδὲ ἴθγο 

ΟὨΪΥ͂ {Π6 πιοδῖ ἱπιροσχίδῃί μηθηο θη οὗ τονοὶ δοτίθηϊηρ. 

Θ ΒΟΥ ΘΙ ἢρΒ ΠΔρροηθα ΔΙΓΟΘΑΥ ἴῃ ἰδ ρογοα οὗ {π6 πᾶν. 

Γαι). ΘΟΙΩΤΠΠΠΙΪ ὑηάογ τῆ ἰπἤυσηοο οὗ (Π6 οἰϊοῦ δοοθῆξ οἢ ἐδ 6 

[Ο]ονίηρ ΒΥ} δ ῦϊθ, δ ἤϑίοίό-5 (ΒΚγ. δἰλδιίά-8 αν. στατό-ς) ἔγοιι 
Ἐ(α-ἰό-8. 866 88 810. 516. 

8 6Θ09θ. Ατγγϑη. ϑιιογίθηϊπρ ἴῃ Αυββέϊο 'ἰῃ Βη8] β8υ}] 8 Ὁ]68, 

88 ὑγᾶξα ᾿Ὁτοίμοτγ᾽ --- ὅτ. δγάϊα, 866 8 649, 1. 

8 61]0.{ Ατιποηΐϊᾶη. Τιθ ἰοηρ τονπϑῖὶβ ᾿δὰ υὑπάογροῃθ 

Βιογίοπίηρ ἴῃ τηοδί οᾶ868 (1 ποῖ ἴῃ 411} ἴῃ Ὀγθἢϊβίοσϊο ἐἰπι68. 

ΤῊ σὴ Ὅ6 σοηέγο!] ]οά δ] (Π6 ρστϑαΐθϑε ογίϑι ὲΥ ἴῃ οτγίρίηδὶ 

πα! 8014 0168 δῃὰ ἴῃ (Π086 50}14 0168 ποῖ ργθοθαθα (Π6 ρθῃὰ]- 

{πα 80}14Ὁ]16ϑ. ΕῸγ {πΠ6 ἀτγορρίῃρ οὗ νονϑὶϑ, τ ποῦ Βαρροπρά 

Ὦ6γθ, οοῃποοσμθὰ ἐδ οτὔἱρίηδὶ ἰοπρ ὑόν6 8 88 πηυοὶ 885 ἰδθ 

ϑιογί, ΤῆυΒ ἐΠ6 ΓΌΓΠΙΘΥ τηυδί ἤᾶτθ ὈΘΘὴ βῃογίθηθα, 6. σ. ἀμϑίν 

ἀφιυραίοτ᾽ ἔγοπλ ἐἀμδίϊγ, οἱάον ᾿αμδίξν : ΟΥ. θυγάτηρ: ἰ-πμτηι Ἱ 

Ά]} ἔτοπῃ ᾿11-πητπ οἸάον ᾿(ρ) - : 1αἱ. 6εχ-ρἰξημπί, ΟΟἿν. ᾿π-παΐηι 

Ἱ 4}. Ο᾽. 88 682. 651, 1. 618. 

8 611. Οτοοκ. ϑϑιμογίθηϊμρ Ὀθἕογθ 36, δ, π888], ἸΙαυϊὰ -{- 

ΘΧΡ]ΟϑῖΥΘ ΟΥ βρίγδηΐ ἴῃ ργίπι. αγθοῖ. Ζεύς ἔγοπη ᾿έξδι-8 : 5Κτ. 

ἀψαύςξ ἜΚγ᾽. βοῦς “ὉΠ οο Κ᾽ ἤτοι ᾿αδμ-8. : θκγν. σαϊ-ᾧ. πλεῖστο-ς 

ῬΙαπαυθ ἔγοπι ᾿ρίξί5- ἰ. 6. Ἐρίξ- -ἰ- οοπιραγαίίνθ βυίῆχ -ἦβ-, 6ρ. 
ΟΪο6]. Πεδέγ ἴτοπι γηοῖδίγ πὰ οοπιρᾶγ. ἤεῖγα 8 614: (ῃ6 88πὶ0 

Τρίξ,8- αἴδο ἰη Ηομῃι. πλέες πλέας Οτοί. πλέες πλίας: ἔπλεισ-ες τας 

Ὀθοθηθ ἤπλείτες -ας, δῃὰ ἰῃθὴ πλέες πλέας. Τ[ηβίγ. ρ]. ἵπποις 

(ἵππο-ς 'πογβθ᾽) ἔγοτι ᾿-δι8 : ΒΚν. ἀξναϊξ (8 115). Ῥαγί. ἀεντ- Ῥ]ονίηρ᾽ 

(ἰμάϊο. ἄημε) ἔγοῃ ἔαάδηντ- : δὅκτ, οἄπίέ- ; 8. Ρ]. δοῦ. ἔμιγεψ (1. 86. 

ἐμίγηεν ἿἹ ταϊχοά τηγ86}}) ἴτγοπλ ἔέμιγητντ. στοόρνῦμε Ἱ βρτγοδά᾽ 
ἴγοῃ ἔστωρ-νῖμε Ὀοδιάθ στρω-τό-ς, ἴτοπι 8.7- (τί. 8έ67-)}: 1ω68Ό. 

βόλλομαι 1 δὴ ψ]Πηρ΄᾽, οΟἹάον ἔβολνομαι, ἴτοιη ἔβωλ-Ψο- μαι, ἔγοτῃ 

"αἴ (τι. (οἴ-), 8660 88 806. 812, ῬοΓαρβ α180 ἤθγ Ὀθίοηρ 8-δοῦίϑίθ 
ἱ|κὸ ἔψευσα ἕτεισα ἕκερσα, ορ. ϑΚν. αἀδλάμέβαπι οἷς.) 866 ὃ 814 

Ρ. 258. 



462 Βῃογιθηϊηρ οὗἉ Ἰοπρ γονοΐβ ἰῃ ατοοῖς ἀπά [ἰ4116.0. 8. 611--612. 

ἼΤῈ6 ορογαίίοη οὗ {μὶ8 ἰαὰὴὺ οὗ ὠβῃογίθηϊῃρ 8 Ἰαίογ (ἤδη 

[6 ἐγδηβι οι οὗ -5- (0 -ἤη-. ΤΠ ἴ8 Βῆοσῃ ΟΥ̓ μεην-ός 1,680. 

μῆννεος ἴτοπι ἔμηνσ-ος σ'6ῃ. Ξε ΟὐἿν, ηιῖ8 [μαἱ. πιδηϑῖ-8. (δ 568); 

6Ρ. Ὀοϑίάθ {μΐἰ8 [ἢ 6 ποπὶ. 8ρ. μείς ἔγοπη ἔμενς ὙΠ ΓΘΡΊΌΪΑΓ ϑῃογίθη- 

ἱπρ. Βαυΐ ἰὑ ψ88 οἱάδθὺ ἐμδὴ {πὸ ἀτορρίῃρ οὗ ἢπαὶ] τ (δ 652, ὅ). 

ΤῊ ΐ8 8 Βῃοσῃ ΟΥ̓ ἔμειγεν ἔτοιῃ Ἐἐέμιγηντ. 

Ἐθπι. Οοτγίαϊη ϑχοθρίϊοπβ ἴο ἐπ18 βουπά-ἶΔν ΓΟ οδυβοὰ ἘΥ͂ ΠΟΝ 
ἔογπιδίϊοηβ, 6. Κ. [0η. νηῦς ᾿δῖρ᾽ ἰογπιθὰ δἴξος νη()-ος οἷς. Ὀθδίάθ γϑρυϊδγ 
Αἰξ. νᾶσς; 8. Ρ]. ὁοη). δοῖ, φέρωντι (Πογ.), φέρωνται ἴογ ἔφεροντι, ὄφερονται 

δἴξου φέρωμεν Θἴο. (ἰπ οτάον ἰο ἀϊδίϊπρα δι {86 σοη). ἔγοπι (ἢ 6 1η4106.). 
Ποὴ γον 6 18 τοπιδϊηθά, ἰἦ πὸ 8816 βουπα- ΟΠ Ι ΠΑΙΪΟἢ ΔΓΟΒΘ ἰῃ ἃ 

Ἰδαίου ρογίοὰ (πγοιυρὴ γορυϊανῦ ὑγϑηβίουπιδίίοη, ὁ. ζ. δᾳστο--ς (ᾳ ΞΞ ἄ!) ἔγοδι 
ῥάιστο-ς “ϑϑβίϑβι,, ὁρῶντες ᾿νἱἀθηΐοβ᾽ ἔγομι ὁράοντες. 

ϑηονίοπϊηρ, οὗ Ἰοηρ γονϑὶβ ὑθίοτθ σόονθὶθ. Ηόοπιὶ. ἧροος ΞΞ 

ἥρωος οὗ {μ6 Ποτο᾽, βέβλεαι --- βέβληαι 'ατὶ π΄, Ηοτγοά. νέες ἔγοπι 

νῇ(.)-ἐς ὭαγοΘΒ, ζόη --- ζωή 1ξ6΄, Αἰδ. νεῶν ἔγοπι νη(.)-ν πανὶ. 

1 βιιοἢ οα868 1ζ 18 ΡΓΟΌΔΌΪΝ ἃ απθδδίϊοῃ [0 8οπ|6 οχίθηϊξ οὗ τηθάϊιπὶ 

Ιοηρ σόονγο 8, ὙΠΙοΝ οουαὰ ποὶ Ὀ6 γΤοργοβοηΐθα 88 βῃοὶ. 

ΤῊΘ 80-08]1οἃ αυδης αίνα τηθίϑί 6818 ἰῃ Ιοηΐο δηὰ Αἰΐο [8 

οομπθοίθα ἢ {ἢ18 ἰαςίον γϑαποίϊοη οὐὗὁἨ χυδηί!ῦ, 6. 5. Ιοη. ραγί. 

Ροτῖ. ἑστεῶτες ᾿δἰαιύθθ᾽ ἔγοτῃ ἑστη-()ότ-ες, τεθνεῶτες ᾿πιοτγίαϊ ἔγοπι 

τεθνη-()ότ-ες, Αἰ. ρθη. στέᾶττος οἵ Βίαπαϊηρ αἰ ἔγοπι ἔστη- 

(ν)ατ-ος (8 166), Αἰ. σθῃ. ἱππέως 806. ἑππέᾶ (ἱππεύς ᾿ΒογΒοπι8}}} 

ἔγοπι ἱππῆ(.)-ος ἱππὴῆ()-α. ΤῊ 8. ρῬῃθποιηθηοη βοπιθίϊπηθϑ [ογηηθά 

{86 βέαρϑ Ῥυϑυϊουβ ἰο οοπίγδοίοη, δ ἴοη. ρθῆ. Παχτύω Ὀθθιἀ8 

Φιλιστίδεω ορ. Ηοπι. ᾿4τρείδᾶο; Αἰΐ. σθη. Πειραιῶς 800. Πειραια 

ἔγοπι -ἕως -ἕᾶ. 

8 612. [Τἰ4]16. ἴῃ 1μδἰϊη (1 οαπποῖ Ὀ6 ἀδίθγ πη θα ἩΒΘΙΒΘΓ 

Αἶδο ἴῃ ἐμ6 οἶμϑὺ αἰ] 66 8) βῃογίθηϊηρ Ὀθίοτθ ὁ, 44,), π888], Ἰϊχυϊά -- 

Θχρίοβίγο οὐ βοπϑηΐ. οἷοθβ ἐϊϊϊ8 ἴτοπι ""δὶβ, 860 ὃ 81 ρ. 174. 

8 115; ορ. Ρο]ρη. εν αἰοὶβ ᾿'σῃδίϊβ, 8118. παμεζγαφι-8 ἴγοιῃ 

"πᾶμεν. οὐ "παμ(-ῖ)-γ.; οἰαμασ᾽ ἴγοτα "οϊαμ()αάδ, ἴἰο οἷάοῖ-8. ΟΥ. 

κλη()έ; σαμαάφῦ Ὀδδιάθ σανϊδθμ-8, ατ. γηθέω ἔτοτῃ ἦγ εεθεω, οΡ. 

8 688. υδηέμ-8 ἴγοῃ ἔμξιηΐ-ο-8, ορ. αὕ. ἀεντ- 8. 611. τριοηιδιηπι 

ἔτομι Ῥηδη18-70-,) 806 ὃ ὅ10. ἴῃ τη"Ζη8,-8 (τ. 1.680. σθῃ. μῆννοος; 
ΟΟἾν. ρθη. η118) ὃ ΤΩΔΥ͂ ΠΥ Ὀ66ῃ βμογίθηϑα δῃὰ μθῃ ἰοαρίμοπο 



8 612. βηοτγίοηϊηρ οὗἉ ἰοπρ γον 18 ἴῃ [{4]10.ὕ 468 

ἈΡΆ1} 1 δοοογάδποθ σι ὃ 619. [,αἱ. αγ8 αγίϊ ἴτοιῃ "αγίϊ-, 

Ρἤπι. ἦγ. Ἐγ--, 806 8 80θ. 

Βομ. 1. ΤῊ ποι. δδβ τηυϑὲ Ὀ6 οἵ οι οὗ {πὸ αυθδέϊοῃ, βίποθ ἰἰ 
'δ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ 8 ρυτο [μαἰΐη ποτὰ (8 482 τϑηὶ. 1). 

Βηογίθηϊηρ οὗ Ἰοηρ γόονοὶθδ Ὀοίοτθ υόνο]θ ἴῃ [μαἰϊῃ. π6ῦ 

το ᾿πμδί(λ)σ : ΟΗΌ. πᾶαρῃ ἴο βεν. χγοῖ, ἢαθὶῖ ἴτοτη γδῖ 

ἤάε, ορ. αἰδο αἷξὶ. ἐϊϊιι8 ἴγοπι ἐἰϊῆμ8. Βῃογίθπϊπρ οὗ αδ-, 86ὅ- ἴῃ 

ἀφογεῖς-ι βεογϑτηι οἷο. ΤὴῸ ἰογπμβ ΜΠ Βῃογίθηϊηρ σοῦ ΤηΟΓΘ 

δηὰ Ιη0γὙ6 {Π6 ὈΡρΟΡ μαμὰ ἰῃ πο ρορθίβ. ο ἀο ποῖ Κπὸον ἴῃ 

ἀοία!}] ὉΥ ψμᾶὺ Δ 8 Β]ιουίθῃϊηρ (001 ρίδοθ δῃὰ αϊὰ ποῖ ἰβδῖκθ 
Ρἶδοθ ἴῃ ἐπ 6 πδῖνθ οι η0η) ἰδηριιαρο. 

Γοὴρ γόνοὶβ ἴῃ ἢπα] Βυ}]4 Ὁ]908 ογθ δῃογίθηθα ἴο ἃ ρτοδί 

οχίθπέ ἴῃ [δἰπ, 6. 5. ὀφμαΊ τ ὅν. ὠξυᾶ, 8600 8 6δῦ, 4. 

ἴῃ {μ6 βᾶπι|6 ἰδηριαρο βῃογίθπίηρ ἔγθαιθηί Υ ἰοοκΚ ρ͵Ἶδοθ 

ἀπάθν ἰπ6 ἰπῆπθηοθ οἵ {Π6 ΒΠΔΥΡΙΥ ουὐὐ ἰοπθ., ἰῇ (ἢ]8 οαβ6 (ἢ6 

χαϑηγ, ἐαῖκοα ἔγομῃ {86 γον], τγ88 ἐγϑῃβίδγγθα ἰὸ ἐμθ [0] οσίηρ 

ΘΟὨΒομΔηΐ; ἤθποθ ἰἢ]8 ἵαθ 4180 ὙΓ θη ἀου]θ. οσμρρα (ἀπά 

ρα) : ϑΚν. κάρα-8. 'Βο]6, ΒοΙ] ον, ὥπρρίέΐον (ἀμὰ “μρίξον) νοο,, 

ΞΞ ὦγ. Ζεῦ πάτερ (1,.. Ηαγοὶ Μόμῃ. ἀθ ἰα 800. ἀ6 Ἰίηρι. Υ̓ 280 ἢ... 
δ ἴτοτη ὄρη : ΟΗΟ. τἸάαη ἴἴο 1οὲ ρο, ανοίϊά, {ξογα (απὰ 

ἰδίογα, ἸΠΒοΥΊΡ. 4180 ἰθέ θα). ηνμσοι-8 (Δα 1π|014-8} : α΄. ἀπο-μύσσω 

ἹἙ Ό]Ον ΤΗΥ̓ ποβθ᾽ ἔγοιῃ ἤπμυχ-ζω (δ 489). αἰϊμεὶμαγξ (πὰ αἰδεϊηαγα) : 

αν. ἀλύω Ἱ 8πὶ ἐγουδ]θα, 1}] δἰ ϑαβϑθ᾽ ἡλεός “ον ἀογθᾶ᾽, παγγᾶγε 

ἴτοπι ἔσπᾶγᾶγο. ραγγίοϊάα (ἀπὰ ρα τοῖα). ΤΏΘΓο ἅτ δϑουΐ 12 

ἸΏΟΓΘ 64868 ὙΈΙΟΙ ΙΔΑΥ Ὁ6 γΓορδγάθα 88 ὀθγίδῃ ΟΣ Ῥγοῦδ]0. ΓΠΠ6 

Βυοίιδίίοπ οΥὨἨ ἐΠ6 οΥ̓ΕΠΟΡΤΑΡΠΥ ἴῃ τποϑὺ οὗ [86 ΘΧ ΘΙ ρ]68 πιϑὲ σ ἢ, 

Β06 18 (0 ὈΘ6 πο 80 ποῦ ἀὰθ6 ἰο 8 τγοἰθηϊοῃ οὗ οἷα 1] ΘΓΑΓῪ 

ἴουτηθ δέσ σοπιρίοϑίϊοη οὗ {6 ῥργοοθββ 88 ἴο (Π6 ἴδοὶ ὑπαὶ ἃ 

ἀἴδγοποθ ἰπ ῥγομαποίϊδείίοη οχϑίθα Ὀούνγθθῃ ἰἤθ86 ρθη παίθα 

ΟΟΠΒΟηΔπίΒ πὰ οἶμοῦ ἀοιῦ]6 σΟμβομϑηΐβ (6Ρ. 6. δ. σρρα ἢ 

ϑμρμοίδ). 

Β6πηι. 2. Απαϊοροὺβ οϑθ08 ἴῃ οἶμον ἰδηρυᾶροθ. Ρᾶ] ζλί (ἃ Ὀθδὶὰθ 
ἀπᾷ -- κυ. ἔγιᾷα 'φαπιο᾽, Ῥυᾶκν. ρὄνιηια -- ἑ᾿. β'υ. ργξηιαηι- Ἴουθ᾽ ὄσυα --Ξ 
ϑκν. ἔτα δἰγαϊ μὲ, ουθθ. Μοάὰηᾷ. »ιμίέον" - - ΜΗ6. τημοίον", 2ατηηιοῦ ΞΞΞ 

ΜΗ6. 7ἄπιενυ. Ἐτϑποῖὶ (16. Οοηϊ.) οορερϊείίο, πον πυὶ θη σοηιρίδίο, τ Τ,αΐ. 
εοπιρίξία. 



464 ϑιοτίθηϊηρ ΟΥ̓ Ἰοπρ τον6}8 ἴῃ Ο.1τί8} ἀπά Θοτιμαπίο. ὶ 613--614. 

8 618. ΟἸα [τἰ8. ϑΒμονγίθηϊηρ ἰοὺ ρ]αθθ ἴῃ 4}1 δχοθρί 

οἰϊοῦ δοοθηὐθα 5Βυ}] 168, 6. κα. {π6 ἔογπῃ οὗ ἰμ6 ἔδπιϊηΐηθ βυϊῆχ 

-ἅ- ἴῃ Ρ]. ποῃ. ἑβαίλα ἀδί. ἐμαΐδαϊδ, '. 6. ἐμαί ἰδ ὉΥ ὃ 640 

(θοτη. 88. ἐμαὶ ἴἴο]Κ δπᾶὰ ἴῃ ρ]. ποτὶ. γηιπά ἀδὶ. ημιάϊδ᾽ (θοπι. 
85. δόμ ᾿πσοταδῃ}; ποῖῃ. δέο-ἔδιι 16᾽ σοι. δό-ἐαΐδ, ἔτοτα "-ἐπ()8 

Ἐπ ί-ο8. (Ογταγ. -ἐξ, δ ἀμί 'ἀοἰίαθ᾽, Ζθουβ8- 6] α. Ο. 844): 
[μαἱ. -ἰαιἰ-ἴ-, αοἴι, «αἰ ρ-ῖ- (1μα1. υἱγο 8, οί. σαπιάϊη- αἴ 8 ου- 

τη γ). ΤΉθ86 γοαυοθὰ σονγθβ τοπιδηθᾶ, 1 [Π86 580}]80]6. ἴῃ 
υοϑίϊοηῃ ψ)αθ {μ6 ἰαϑδὲ οἵ ἔθ ψογά, 88 ἷπ [Π6 ΘΧΘΠΊΡ]68 ρίγοῃ 

δῦοτθ. ΤΏΘΥ β'ΘΏΘΓΔΙΙΥ αἰδαρροαγθα αἱζοροίμοσ, 1 ΟΠ6 ΟΥ̓ ΠΊΟΓῸ 

ΒΥ 114 0168. 8{1}} 0] οσθα. 8566 ὃ θ84. 
10 ἴδ πού οἶθαὺῦ ἰο π|θ ΠΟΥ͂ ἔδυ γον6}] Βῃογίθηϊηρ μαα Παρροποὰ 

οἰμον ἴῃ Οἰϊο δοοθηίθα 80}14 0168 Ὀοΐῃ Ὀθίογο ἐπ ἀρρθάγβῃοθ οἵ 

{86 αῦονθ παπιϑα γϑάμποίϊομϑ Οὐ 'π (6 οὐἤϑὺ β8υ]1]4 0 1.68. Τμδί πὸ 

γον ΘΟ] βδογίθπϊηρ ἰοοῖς ρδοθ Ὀθίοσθ -η8-, ἰ8β Βῃοσῃ ΟΥ̓ ΠΗ πιῖβ 

Ἱμοῦίδ, ὙΠΙΟΙ δ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 ΘΟΧρ]αϊηθα ἔγοιῃη ἤηιδη8-, ποὶ ἔτγοιι 

ἩΠΘΉ8-,) δα ΠΗ Ῥίθοθ οὗ 8688, ΟὨΪΥ ἴτοτῃ ἔμιδηϑγ-, ποί ἔγοπι 

ἩΘΉ87-. 

ξ 614, Ἑαθεηδηϊο. ΥΟὙ76}8 βθοῖλ ἰοὺ ἢᾶνθ ὈΘΘη βμιογίδπϑα 

ἴπ ῥσίη. ϑγηδηΐο ὈΘΙΌΓΘ "1 ΘΧΡΙΟΒΙΥΘ ΟΥ βρίγαηί. Οοἰῃ. οἱπάβ 

ΟΗΟ. «εοὐρκέ : 1. οοηέμ-8, ϑκν, υάπί-, 860 88. 611. 612. [088 

οογίαϊῃ δ αοίῃ. ηεἶἐη8 (βίθηι ηρρριζα-) ᾿θθϑβι" : 51κν. τιᾷβά- (6. 

ΟΟΒυὶρ. ν»"φ8ο, ὃ 615), διὰ Οὐ. 7μοσε ΟΠ 7μη Ο.166]. μη ον 

Ὑουηρ᾽ ἔγοιῃ ἤϊαοσα-:, οἷον Ἡμμιμοσα-ς (ξ 119); πΒοίμον [86 

Ἰαίίο ψοσα Ὀθὶοηρθ ἤθγ6) ἰ8 ὑποθγίδιη, Ὀθολσθθ ψὸ ἀο ποί (δ8 

αιδη  Υ οὗ {π6 αοίῃ. μ. Τὴ δϑαιὴθ γοάἀποίϊοῃ ὈΘΙΌΓΘ ὁ- ΘΧΡΙΟΒΙΥΟ 

ΟΥ Ββρίγϑῃΐ ἷἰβ 860} ἰπ Ο.166]. οὶγ ἤοὶγὶ (Θοτραγ. ἰο ἸΠΑΥῸΥ 

ἸΩΔΗΥ͂ 8} ἴτομι ργτα. αϑγηι. ἤἤαϊο- ἴτοτῃ ᾿ρίξι8-, ορ. ΟἿ. πλεστοςς 

δ 611. Ορ. «αἰ8ο αοίμ. φίδάϊ ἔγοπῃ "χοῦσὶ δπὰ οἴμοὺ ϑχϑιηρίθϑ 

ἴῃ ὃ θῦ9, 8. 
ον 6] βῃογίθηϊπρ ἰοοκ ρἶδοθ ἴῃ οι. δὰ ΟΗΟ. ἰπ Βπαὶ 

ΒΥ}14 0168. ΟὨΪΥ, 88 αοίῃ. δαέγα ΟΗΟ. ὀέγμ ἕοτο᾽ ἔγοπι ρεῖπι. ϑγπι. 

Ῥδογῦ, 866 88 660. 661. Βιιΐ ἰονατγάϑ π6 δπὰ οἵ ἐμ! ΟΗΕ. ροτιοά 

{πὸ βιουίθηϊηρ οὐἨ γἡονγ6}8 ἴῃ ΒΥ} 80 168 ψὶΒουῦ 0η6 οὨ]οῦ δοοθΐ ὃ6- 

δ δῃά (Π18 ὈΘΟΔΙῚ6 οπαγδοίογϑίϊο ἴον ΜΗ6. διὰ Μοὰ. ΗΟ. ΤῊ 

Βῃογίθῃϊηρ ρυϑ}}}7 Βργθαά πιοσο δηα πιοσ δηὰ ἴῃ {μ6 Μοὰ. ΗΟ. 



8614--618. ϑῃοτίθηϊηρ οὗ Ἰοπρ γονγϑἶβ ἰη Βαϊ ἐ.-β8]αν., ᾿οπρεποπίηρ οἷο. 468 

ροΠοα Ὀτουρῦ δουΐ γο]ἰϊοηβ ὙΓϊοἢ, ἴῃ 80π|0 γϑϑρθϑοίϑ, γθβϑι ὉΪ6 

ἴ88: 6. ρα. ΟΗΟ. 8αϊδδη, ΜΗ. 8αΐδοη, Μοὰ. ΗΟ. 8αίδῃ 8αϊδηι; 

ΟΗ6. ἐηυπίι, ΜΗΔ. ογἱμπίϊξει, οα ΗΟ. “γομπαϊίοΝ. 

8 6156. Βα] 16. δ᾽] αν οηΐο. 

ϑμογίθηϊηρ ὈΘοτο ὁ ΟΥ Να88] -ἰ- Θχρ]οβίνθ οὐ' βρίγαηΐ, 18. 

ἱπϑέγ, 9]. οὐδκαῖθ “πὶ (ῃ6 τοϊγοϑ᾽ ἔγοτῃ ἔ-δὶβ: Β].ν, οὐκαϊξ, 866 

ὃ 115. Οδτγαπάϊνο 7Ὅϑσξαπὲ ἴτομῃ ἔ-δηέ, ορ. 2. Ρ]. ̓ ἱπάϊο. 768 σζο- ἐδ 
Ὑ6 866 ].. 406. γΡ]. ἔρμα. ΟἿ}. γαπζαη8 ᾿πδη 8 (ἐΠ9 οἹἀ6Γ ἴογπι 
ἴογ γαμπὰδ8) ἴγοτη ἔ-ὅη8, ὁΡ. ἰπϑέγ. Ὁ]. γαῆκο-η"ἱβ (ορ. 4180 Ῥγυβδ. 

φοπηαῃ 8 ἴθ τη 88). (Ογγοθροηα! ρον ΟΟΒυ]ρ. γαῖψ, σπϊο ἴῃ [86 

βγβὲ ἰπβίδῃοθ 18 ἀθυγοα ἔγοπὶ ἤγοηζοηβ (δ 219 Ρ. 187), ΠηΔῪ 4180 

06 ἐγδοθὰ Ὀάοῖς ἰο 8η οἱάον ἔγομηκζᾶμβ, 866 {πΠ6 δοοίάθῃοο. Ηργθ 

ΡΟΓθᾶρ8 αἶβο Ὀδϊοηρθ ΟΒιυιϊρ. ηι480 ᾿Β6βι : 5Κν. ριάϑά- (ορ. αοίῃ, 

πη 8 614). 

ΤῊ αυδηδίῦ οὗ ἐπ νονϑὶθ ἴῃ ἴπ6 ΟΟΒυΪρ. ρογίοά ἰ8 ποὶ 

ἀθέθττηϊ πο. ὄ, α, ἡ, Ψ πιυϑὲ ὁπ06 πᾶῦθ Ὀ6Θὴ Ἰοηρ ἰῃ {8 ὈγΪμ,. 

ϑίαν. ρϑυῦὶοά, β'ποθ ἐπ8ὺ σῇ [10}. ὁ, ὃ ἃ, ψ, ἃ τϑργϑϑοηΐ, [6 

οοῃἰϊπυδίίοη οὗ Ιπᾶρσ΄. δ, ἃ δ, ἴ, ἃ (ὶ 4180 τξα [πᾶρ΄. 61), 80 ἰθ0 {, 

δίποθ 1Ἅ ἑοοῖκ ἐμ ρ͵]406 οἵ οἱάθτ οὐ (ἢ. αἴ6). [πὰ (86 τπηοάθτη 81]8ν. 

ἀθυθὶοριηθηίβ ψθῖθ Τὸ ἃΓΘ 8016 ἴο οοπίγοὶ (6 τοϊδίϊομβ οὗ 
Πυϑη ΠΥ. {Π686 ὙοΟν 8 Οζθη ΔρΡΡΘΑΓ 88 ϑῃοῦῖ δηά ΘΟΠΥΘΓΒΘΟΙΥ͂ 

ΟΒαυὶρ. 6, ὁ -Ξ- [πάρ. 6, ἃ ὁ αἀπά ἐμ γϑργθϑϑπίαίίιγοα οὔ ΟἿΒυὶρ. 

ἵ, Ὦ ται Ϊπᾶρ. ἢ, Ὁ 885 ἰἸοῆρ. Τῆθοθθ ομϑηροθ ΤΟΙ υπαοιδίθαγ 

ἄμθ ἴῃ ἃ σγθαί πιϑᾶϑιιγθ ἰῸ ἴΠ6 γϑἰίϊομβ οὗ δοοθηξαϑίίοη [ἐ ἢ 88 

ποί γοὺ Ὀθθὴ βϑίι]ο ἃ ΠΟΥ ἔα {86 ϑιογίθπιπρθ οὐ {μ6 τποάθγῃ 

ἀϊα]θοίϑ δὰ αἰγθααῦ ἰακθῃ ρἶδοθ ἰπ {π6 ΟἹ Βυϊρ. ρϑγϊοὰ οὐ ἴῃ 

{π6 ρουϊοὰ οὗὨἨ 86 ὅἸαν. ριυῖπιμ. δοπιπη (Υγ. 

Ο1ὰ ΤΠ{ἢ. π6 Ἰοησ νόνγοὶϑ ἰγΘαυΘΏ ΠΥ ϑυδγθα γϑἀποίΐοη ἴῃ 

ἐπ6 ἤηδ] 8014 0168, 6. β. ποπι. αἰσὰ Ἰονατα᾽ τὸ τ. αλφή. 866 

δ 664, 8. 

ΓΤΕΝΤΗΕΝΙΝΟ ΟΙ᾽ ΒΗΟΒΕῚ ΥΟΝΈΕΙ3. 

ὃ 6186. Ατγγαπ. ἰ[π 5, ᾿οτηρθηβαίϊοῃ Ἰθπρἐ θη πρ᾽ οχἰβἐθ 
ἴη ἐξᾷμιά- ᾿ἸἸοϊκοα᾽ ἔγοτα ργίι. Αὐ. ᾿δαθμα- οἷο. 86 88. 404, 591. 

ΒΕ 9ὁπι. Οη αν. ΟΡ. ἀαἀϑὲξ “18᾽ -Ξ β[κγ. ἀϑέϊ, ΟΟΙΡουβ. αξᾶ 6 πιδὰθ 
Μἱπι86}0} --- β5κν. ἀκγία οἷο.) 8606 649, 1. 

Βιυακπδηπ, Εἰοπιδηίθ. 80 



406 Τιοπρεποπίπρς οὗ βιιοτέ γυουθὶβ ἰπ Ατπιθη., τ. δηὰ [{81|16. ὃ 611 -- 619. 

8 611. ΑΥ̓πιθη 8. ᾿ΟΟπιρθϑηβαίίου Ἰθηρι μοηΐηρ μδὰ ἰπ 8}} 

ΡΓΟΘΔΌΣΠΥ οὔοθ ἰδίζθη ρΐδοθ ἴῃ {16 ἔοσΩ8 ἴῃ ὙΠ10. ἢ ἀπὰ ἢ 

αἰθαρροαγθὰ αδοῦ ϑῃογί υουγοὶϑ ὈΘΟΤΘ 8, 88 "8 8Πποι ! ἀοτ᾽ (ΟΟ}. 
αη18), 8.06. μ]. ὁγ͵5 Γγϑο᾽ (αοὐμ. δγέημ8). Ορ. 88 202. 610. 

8 6186.(ὡ ατθοὶς. Ὁοιηροπβαίίοη ᾿θηρ οπίηρ᾽ 18 ΠΘΓΘ 8 ΥΟΙΥ͂ 
ἔγθᾳαθηΐ ρῬβθηοιηθποη. Αἰ. χτείνω Ἱ ΚΙΠ᾿ τα 1,680. χκτέννω γρτίπι. 

τ. ἔκτενιω, Αἰξ. φθείρω Ἵ ἀφβίγογ᾽ --Ξ 1,680. φθέρρω γρτῖπι. ΟἹ. 

Ἔφθερμω, 806 8 18] Ρ. 119. ἴοηῃ. γοῦνα ᾿Κηθθ᾽ -ΞΞ 1,680. γόννα 

Ρτγΐ. Οὐσθοκ ἔγονα, Ιοη. πείρατα 'δη δ᾽ -ξΞ 1,680. πέρρατα γτῖπι. 
τ. ἔπερβατα, Ἡομῃι. οὐλο-ς ΟΪ6, 41} ρῥγῖη. αὕσ. "Ὅλο-ς, 866 

8 106. Αἰέ. βούλεται 6 ὙΪΒΗ68., ἰ8 ΜΠ ρ᾽ τε 1,680. βόλλεται 

τα. αν. ἔβολψεται, 806) ὃ 204. Αἰ. τούς 8066. Ρ]. τη4806. ἘΠ6᾽ Ξε 

Οτγοί. ρίαν. αἵ. τόνς, 8606 88 206 ἃπὰ 204 στρ. 2. [Ιοῃ. ἀσίον 

ὩΘΆΓΟΡ : ἄγχι, 8606 838 489. 4071, [Ἰιαἰοὸ Αἰΐ. 1)0γ. γένομαι Ἱ 

ὈΘΟΟΠΘ᾽ ἔγοπι γώθνομαι, 806 ὃ 492. ΙΌη. Αἰ. εἰειὶ 'δπνὶ᾿ τ 1,680. 

ἔμμε Ῥγῖαι. αὐ. ἤέσμι, ἴοη. Αἰ, χείλιοι ἩΠουβαηά᾽ --ΞΞ 1)680. χέλλιοι 

ρεα. αν. ἤχεσλιοι, 860 ὃ δθῦ. 
ΠΓ πΔΥ ὍΘ ΓΟΙΔΙΚΟα Οη66 ποτ ἤθτθ (8 200 τϑιι. 3) [δὲ 

{Π6 εἰ 8πα ου, Ὑ1Οἢ ἀοϑ6 ΟΥ̓ δοπιροηϑαίίοη ἰθηρίοηΐπρ᾽, ΨΘΓΙΘ 

ἠού ΡΒ ΠΟΏΡΒ ΔΗΥ͂ ΠΠΟΓΘ ἴμδῃ (ἢ6 εἰ δηὰ οὐ Μοὶ πὰ δγίϑθῃ 

ΌὈΥ οομίγϑούοη ἔγοιῃ ἐὲ δηα οὐ (ὃ 608). 

δ 619. [ἐ41|16. ΕἸΥΘΙΥ͂ γόῦὶ 8 ργοποιηοθα Ἰοπρ ὈΘίοΥΓΘ 

η8, ἈΓ, ση, σον ἴῃ [π6 Τα ξΐη ο]αϑβίοαὶ ροτὶοα, ἤθπο8 γονγθὶ Ἰθησί- 

Θηΐηρ Ιηυδύ δα ϑβϑιιπιθα [ὉΥ ἴογιηὴθ [κ ρῆμϑδῦ σὔηβμ, ἘΠ, 

αἴσηιβ δομῖσημδ, ἄσηιθη, 866 88 208. 800. ὅ06. Α 511π|}|4Ρ ἰδηρίμ- 

Θηΐπρ δὰ δ {Π|6 88π|0 (π|6 ΒΡ ρΓθϑϑίοη οὗ Θοῃϑοηδηΐα! Θ᾽ ΘΠ ἢ 8 

μδὰ ἐδίζθῃ ρ͵δοθ ἰῃὰ δὴ οἰάον ρουϊοὰ οἵ (6 [μΑ[. Ἰαηρσυᾶρθ ἴὰ 

θηιιῦ8 ἔν. ἴοφμο-η8, ρει ἴτ. “ρμὠιϑίο-νι, βοᾶϊα ἔτ. “δοαμίϑια οἷο. 

8660 ἃ 208: αὖηι-5 ἔν. Ἐαδβ-ηο-8, αἸμιοῦοῦ ἔν. ᾿αϊδοηιοσοῦ, 58: ἴγτ. 

πϑοχηῖ, δμδίδηιοη ἔτ. "-ἰοανιθη, ἀτίμσ ἔν. ᾿ἰἰ8-ἰ δ, ἄϊα ἔν. ταὶ οἴο. 

806 ὃ ὅ10: πτάμϑ8 ἔγ. "μίξαο-ϑ οἵο, 806 ὃ 591. 

Εοπι. 1. [πῃ ΠΙΘΔΗΥ͂ 08868, ΝΉΘΤΘ ΥΟΘ] ἰΘηρσιμθηΐηρ '1αϑ ζουγιθοῦὶν 
αβϑυχηθὰ ἴθ [Ἃμὐΐη., ΠΟΥ 8΄6 τῇ ταίποῦ Ῥγθ- (8110 Ἰἰοπρ τόθ], ΟΥ̓ 

ἀϊρη ποι 8. 6. 3. ὅδμ8 ἔν. δξβϑο-8 ἷ. 6. δι «105 (8 501), γἄείμ- δ, ὄδιιρίμ-δ 
οἷο. [ὲ ἰβ ἱπιπιδίθγὶ αὶ πϑτοὸ ππϑίμοῦ ἐπ Ἰοπβ Οὐ 6}8 ἴῃ (ἢ ὁ8868 ἰπ αμοδίϊο 

παὰ θ6θη μαπάθὰ ἀονη ἔγομι ἐπθ [πάρ. ῥυὶπι. ρογὶοάὰ οὐ πιμοίμθν ὑΠ60 0 μιδὰ 
ΔΡΪΒΘῚ ΟΥ̓ ὨΘῪ [ΟΥΠΔΙΊΟΠ. 

παῦσσα πασισσυ ππασσσπ σι δν πππσντΝ τ αν ὦ . π᾿ ρροροροὃὅὥνὕϑν.ν.΄.... 
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ΒΒ θπι. 2. Τμὸ Ἰοὴρ τοόοποῖΐϑ 'ἴπ σμῆνομε φμρπέμ-δ, ὄγα οἷο. ἃγὸ ποῖ 

ΟἰθῶΡ ἐοὸ πιθ. 

8 620. ΟἸ]ὰ [ΙτΊ8. Ἱσοπιροθηβδίίοη ἸΘπρι οηϊηρ οχἰσϑίβ ἰῃ 88έ 

ΜΑΥ --- ΟΥ̓πιγ. ψηέ Βχγοῖ. δοημξ, οεμξὶ Ὑδοθ --ο Οὐγιν. οοησί, 
ἀδν Ἰοα -- ΟΙΒγεί. ἀαον, ἅπι Ὑμδηὰβ Ποβέϊαπι ἔγ. Ῥασηιθη οἷο. 

806 88 212. 518. 528. 826. Τῆ6 πδ8πι|6- Ὁ γτη8 ἴῃ -ασηὶ (Παϊαφηΐ, 

Οογδασπῶ οἱ ἰΠ6 [τίϑῃἢῇ! Οράᾶπι ᾿ἰπϑογιρίομβ, 88 {Π6 ῥγϑάθοθεβογβ 

οἵ {π6 Ἰαίογ ἴῃ -ἄπ (ὑπ, σοι. οἵ ὑϊαη). 

8 6021. Οθτπιδηῖο. Ὁομπιρθηβδίϊου ἰθηρ  μθηϊηρ᾽ οχὶβίθ 
ργ. αθγπ). Ὀθίογ 9Χχ. 6. ᾧ. ᾿γᾶχδ 1 β6ῖΖζθ, οδίομ᾽ (αοίι. ,4λα) 

ἔν, Ἐξαιοχῦ, 866 ὃ 214. 

δυο Ἰοηρεμθηϊηρβ αἀἰὰ ποὺ ἰδῖκο ρίαδε ἴῃ Οοἱδίο. 

Ιπ οϑι ὥογαι. ΟΗΟ. ηδία Οϑ. »ιξάα το᾽ : σοἰἢ. ηηζαῦ: 

Οϑ. πο ἴο ἰϑαγπ᾽ : ΟΗ6. ἐγνδη. 866 ὃ 588 ρ. 894. ὃ ὅ82. ρῥ. 486 

ἢ 596. 
Μδηυ ᾿οηρίμοηΐϊηρθ ἰηῃ ΗἰρῺ Οθγηδῃ ἴῃ (δ6 Ἰαίθγ ρἢ 8868 οὗ 

ἴμ6 Ἰαηρυδρθ, 88 ΑἸθιηδηὶο δ 1 δοῦν, θῖν Ὁυτ. 
Ορ. ἤιγέμον ΟἿ.]οο]. φᾷ Αρϑ. χῦβ -- ΟΗ6. σαμβ 'δοοβο᾽, 

Ο.166]. λ8 Αρ8. μᾶδὶ --- ἀοίμ. διηϑὶ ᾿οἴδογιηρ᾽, Αρϑ. Ὁ ἄνϑ᾽ Ξξ- 
αοιμ. βη!ῦ, Α58.. δᾶον ᾿οἰμοτ᾽ τ Οοίμ. ἀηραν, Ο.106]. ἐᾶν ᾿ἰθατ᾽ 

ἴτοπι αλγ- (ΟΗ6. φαλαν αοίμ. ἐασγ)ὺ, Αρ8. γΐμαη ἴο γαϊη᾿ -- 

Ομ. γίση7αΉ. 

8 622. Βα] ἐ16- Β᾽] αν οηῖϊο. 

Ι͂ Π1ππὰδ πῃ ἴα ΟΠ ρΘηβδίοη ἰθηρ οἰ ηρ᾽ οχἰβίβ ἴῃ ἤἄϑὲ-8 

(πείθῃ ξᾳ8ὲ-8) ᾿'σοοϑο᾽ ξξς ΟΗΟ. φαηβ οἷο, 8606 8 219. 

α πὰ 6, ἰοο, Ἧοτα οϊθῃ ἰθηρίμθπθα οἰβθοσο 10 ἰδ]8 

ἰδηρυαρα, Ὀαΐ 1ὑ τουηδίηβ (0 ὃ ἀθοίογιηϊ θα ΟΥ̓ ψδὲ ᾿αΥΒ. 

ἀὔσα ᾿Ὀυγηδ᾽ θοϑῖάθ ἴπἴ. ἀδζέϊ, ορ. Ξκν. ἀάμᾶηι!. ἅγία ἄγε 
6 ῥ]ου δ᾽, 1. 85. αγίὼ τῷΖ ΟΒυ]ρ. ογᾳ (ορ. 8 141). ἐᾶζα-8 

Ἰοοίραί ἢ" -Ξ ΟΟΙΒυὶρ. ἐοκῶ ὁουγθθ, γίνου, ριᾶγα-ϑ Ῥροϑί᾽ --Ξ 
ΟΒυϊρ. τιογά ᾿ἀοαι μ᾽. Ρ]. 8ἴϑογ8 δἰβίθυβ, ορ. ΟἹ Βυὶψ. 86βέγα 

᾿ἰδίοτ, ἐάΐηα-8 'μοπῃέαϊπ᾽ : 8... οοἰ ὲ-8 ἔν, "οοἴηὶ-8 (8 208). ἄμφιι 

Ἱ στον --Ξ Θοίμ. αμζα. τιόζδι “ ταῆ κ᾽ τὸ αν. ἀμέλγω. οέϊαα-8 
ἴδοθ᾽, ορ. α΄. εἶδος. 

Β οι. Ἀοοσοτάϊηρ ἰο Βαταπονβκὶ δηὰ Η. Ἴ ΘΌον Οβε}ιι. Τοχίο ἴρ. ΧΧΤΙῚ 
864. 1ξ 18 ὮΘΙΘ ΘΥΘΥΥΝΉΘΙΘ 8 αυθδίίοη ηοΐ οὗ Γ08] Ἰοηρ, Ῥυΐ ΟὨΪΥ οὗ πιθάϊυτῃ 

480" 



408 Απαρέγχίβ ἔγοπι δοηβοπϑηίβ. 8 622 -- 623. 

ἰοῃς τόνθ 18. ἴῃ αξεσα ἄ-γία [6 βοοοπὰ ποτὰ οὗ {πὸ πιθάϊυπι ἰοηρ τοῦτο] 

848 ἐΐθ δοοθῃΐ, ἰὰ κάΐπα8 ἄμτσιε ἴμ0 γβί. Ον. 8 691 τϑῃι. 

ἐπ, μη Ὀθοδμα ὃ, ὦ (ΟΙΒυΪρ. ἡ, ψ) ὑδίογθ οχρ]οϑβϑίγοβ δπά 

Βρ᾽γαῃΐβ ἰπ ϑιανοηΐο ἰῃ (6 ρουϊοὰ οὗ {ῃ0 ῥγίπη. οοϊαη!ῦ, 

6. δ. ΟΙΒυΐρ. δοο. ροδίξ 'ριιθϑίθ᾽ τε Οοίμ, φαϑέϊ- 5, βγὴψ ᾿Βοῃ8᾽ 6Ρ. 

οὐ. ϑ8ιρηιι- 8, 800 ὃ 219. 

ΟΙΒυϊρ. οἰὅκᾳ Δ ἀτανπ᾽ ἴτοιαη ἡμοίκαᾳ, υἱαϊ ᾿ἀταυρ τ ἴτομι 

“μοί, οἵο,, ΒΟ δηοίμον Κὶπα οἵ οὔἰρίῃ οὗ Ἰοηρ γουθίϑ. 

ον] Ἰοηρίμοπίηρ ἴθ ΟΟΒαϊρ. ἐπγουρ [0] οστίηρ ἃ ἴῃ ἢ) 

ἔγοπι ὅ7, «2 ἴγοπι 7) 866 88 86. 84. 

ΤΠϑηριμθηΐηρθ (ἀαίθ 801}} ἀπκποόοση) (Βγουρὰ {π6 ᾿πθαθποθ οἵ 

δοοθηίαδὶ! το οη8 ὁ8η Ὀδ6 ῥιγούθα ἴῃ ἴΠ6 τποάθῦῃ ρῥἢ8868 οἵ 

ἐπ0 ἰαηρυαρθ, οοποθγηΐηρ ΜΒΪΟΣ 866 ὃ 615. 

ΑΝΑΡΤΥΧΙΒ ΕΒΟΝ ΟΟΝΒΟΝΑΝΤΞ. 

ὃ 628. [{ ἰβ δῦ ἃ ᾳυθβίϊοι οἵ ἐμ: ἀθυθιοριηθηΐ οὗ ἃ ϑμιοτί 

οὐὁ τϑάυσρα γ0076] ἔγοῃι ἃ νοϊοθὰ οοπϑοπϑηΐ, ὨΔΠΊΘΙΥ ἸΠΘα ΑΙ }γ 

Ὀοέοσθ Οὐ δἴξον δηῃοίῃθι οοηβοπδηῦ, ἰη {|84}}Υ (ργού θές δηδρέυχίβ, 

Ργούοβ᾽8) δῃὰ ἢηΔ|]γΥ. 
1 δηδρίυχίβ ἰαῖκθβ ρἴδοθβ πηθα 14 }}γ7 θυ ἃ οοπϑοηϑηΐ ῥΓθ- 

οϑἀθὰ ὉΥ ἃ βοπϑῃηΐ, {{|6 ΒΥ}]40]6 πιυϑῦ Ὀ6 ργομουπορα ὙΠ 8 ἀο.0]8 

Ροϊηΐοα δοοοηΐ, ΤΤη18 ρῦοραγοθ (ἢ6 ΜΑῪΥ [ὉΓ ἴμ6 θυ ορπιθεὶ 

οὗ ἔτο 53υ0]14 0169 ἔοπὶ οὔθ, 6. ρ. ΟΗΟ. ὁδγας 'πιοαπίδιπ᾽ ἴτγοπι 
δοῖο. Ἰῇ [6 νονϑὶ 18 ἀδυθίορορα ἴγοπι ἰδ βθοοηά οοῃϑομϑηί, 

ἐῃ6 Ἰδίίο Ὀθοοπηθ8 βοηϑηίαὶ ἴῃ (μ6 βτϑί ἰπϑίϑμοθ, 6. 8. ΕἼδμποὶι 

οαμὴ ἴτοα ἸῸΝ ον. ἀρεῖ (Ὠγουρὴ (Π6 ἱπίθγπηθαϊαίθ βίϑρθ 

ἘΟΣΤ (-Οπ)- ταργοβϑαΐθ ἴπΠ6 οομβοπαπίαὶ ρ]]α 6). 

Ηον αν (π6 ἀσφυϑὶοριπθηί οὗ γονγθὶϑ 11 {14}}}7 δηὰ Ππ4}}γ (8 

{π6 Ἰ᾿αἰου οᾶ86 οχοθθαϊ ΟῚ ΓΆΓ6) 88 οϑυϑοα ὈΥ (ἢ6 γϑ] Δ 108 

οὔ πογα-ροβί(ἰοη. ἰπ ἐπ6 βθηΐθηοθ (88 η6}}}, 18. ἰοΐξ ουΐ οἵ χαρβίίου 

ἢ6ΥΘ. 

Βοπι. 1. Το ἐγδηβιτίοι οὗ ἘοφΟ  ἴο απ ἰΒ {116 8Β8π|6 ργοῦθβϑ 88 
ἐμαὶ ὈΥ ππίοι [πᾶρ. Ἐμηιά- Ὀδοδπιθ ϑ5Κν. ἑαη- Οτ. τανύ-- οἴο. δπά [πάξ. 
Ῥαγγώ- Ὀθοδπιθ ϑκτ. σιω- ΟΥ. βαρύ- οἷο. (88 2271. 287). ΤῊΘ Ἰδξίος οαϑθ8 
ἀο ποὲὶ πονϑυθρ Ὀϑ᾽οηρ θγθ, Ὀθοδυβθ ἰδ ὁδηποῖ ὃ6 φτονϑὰ ἐπαὶ {1680 [πάξ. 

ἔογπιβ ΟΥ̓ ΠΥ δὰ 8. 8.18 ρ6, διόογίδν ὈΥ Οὴθ 80}140 16, οοτγοϑροπάϊηρ ἰ0 
Κη, 60. 88 812. 818. 
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ΕῸΥ ΘΟΙΙΡΔΓΒΟΏ ΙΏΔΥῪ 8180 Ὀ6 τηθηςοηθα ἤὮΟΓΘ ὑπ 6 ὁ886 ὙΠΘΓΙΘ 8 τοποῖ 

8 ἀογοϊοροὰ ἔγοπι ἃ βδοπϑδηΐύ ]ἰαυϊὰ ΟΥ π8881] ὈθΕέθθη ΘοΟμδοηδηΐβ ΟΥ 

ἤηΑ}}Υ αἴζου ἃ οοπβοηδηΐ, ἐπὰ8 6. ρ΄. αὙ. δρατό-ς δαρτό-ς ᾿Βκἰηποά᾽ ἔτοπι [ηάξ. 
κἀγίο-δ, οὖθαρ ᾿υὐάοτ᾽ ἔτοπι πάρ. ἔομαλγ, 1,δἱ. ἱδηέμ-8 ἔτ, Τηάρ. διμίο-ϑ, 
ἄεονηι ἔτ. Τὰν. ταεΐηι (88. 228. 224. 284. 285). δαργο-8 “Δο14᾽ Ὀϑοᾶπιθ ἴῃ 
Ῥτΐπι. [14]. ἔα σγ8, [ἤθηο0 ἤαϑεν8 ἔασον : 1,61. ασεν Ὄπιρτ. ασεν Οδο. ΕἸ ἂπ ἔθ᾽ 

(ερ. 88 688. 6ὅδ, 9). Νοιῃ. 8βρ. Ἐῤγξειι γᾷ ἴ. 'ποτά (ρϑη. δγδιγθ) Ὀθοδπιθ 

ἐὑγ ΙΓ ἴῃ [τἰβῃ, ἔπθηοθ διἑαίδαγ, ΟΡ. 8180 ογἑαί αν ᾿δἰονθ᾽ ; Ποῦθ ὈΘ]οηρ 4180 

οἴημη ἴθατ᾽ 688- πη “θυ θδδ᾽ : 641]. Εχοδημ-ϑ) γω-ἀοηιαίη 'ἀθορ᾽ (Θογαρδν. 
ἱμάϊισππμ) : Ογτὰν. ἀπε 'ἀδορ᾽, [1{Πῃ. σωδὰ-8 ᾿ἀθορ᾽, Ὀοἢ σπἰΐ -η.- ἔγοιι 
δη- (8 5820).. Ορ. 8 684. Τιαϑὶ]γ ΟΗΌ. αἀσολμαν' ᾿βοϊά᾽, ἡοσαὶ “οπῇ᾽, ὁδαν 
᾿γοη᾽ (ἀοίμ. αζν8, γμρὶδ, ἰδη.8), δοποθγηΐης ψ σι 8660 88 215. 217. 660, 1. 
661, 3. 

Βοπι. 2. Ομθ Βρθβδῖκϑ 6180 οὗ δπαρίγοίίζο Ῥγοίϑϑὶβ Ὀθίοτθ γυοΐοϑθ]θ88 
σοπδοηδηΐίβ, 6. ῳ. τ΄. ἰκτίς Ὀθβίἀθ κτές “γο880], ἀσπαίρω Ὀθθ46 σπαίρω Ἵ 
δἰγισ ᾽ο δοηνυ δ᾽ νοὶ γ᾽, 1,αΐο 1μεὐ. ἐδρέγέ τ: 8 ἰδίαίμα, Ῥτᾶκν. ἐ}1- (6. ἐδέγ-) 
Ξε β8Κι. δἰγί-ὀ πιο, βο ἴδ δ8 ἰὺ ἰβ ἴθῦθ ΥὙΘΘΙΠΥ͂ 8 αυθϑέϊοη οὗ 8 ρυζΓθ 
Ριοηθίῖα Ῥτγοάιιοίς --- ἴῃ ΠΙΒΠΥῪ οὗ [Π6 οᾶ868 Ὀσουρηξ ἀπᾶορ ἐἷθ Ποδὰ {86 
ΥΟΥΘΙ Π88 8η Οὐ] οσίοδὶ υά]ὰθ (γοπιπδηΐ οὗ ἃ ρυϑῆχ οἱο.) ---, ἰδ 18 δ Αγ 8 

ἃ ῬγΟΟΘδ8 οὗ βαπάϊι!. ΤΊ] γο6] γ8 ἀουϑϊοροὰ ἔγοιι (6 οἷοβθ οὗ ργϑοϑά- 
ἰῃφ ποτάβ. 

8 8624. Ατγβδηῃ. 

ϑαη ΒΥ. Μρα 4] δηαρίυχὶβ τηδᾶθ ἰΐβ ρρϑδίϑῃοθ ἢγβὲ ἴῃ 

9 Ῥυᾷκυῖν ἀϊα!θοίβ, 6. ρ. λδαγίβα- τὸ 5Κν λαγξα- Ἴογ᾽, ραάιηια- 

Ξε ϑκν. ράάπια- ᾿παίογ-τοβθ᾽, ϑιμαγαηι τες ὅ]κν. βηνάγαηι Ἵ (Βῖηῖς 
οἵ᾽, οἰηδια- τι 81.κν. 8ηδ),α- ᾿αἰξδομπηθηΐ, π ἢ]16 ργο μι ϑὶβ ἈΡρθαΥΒ 
Αἰτοδαγ ἴῃ οάϊο ἴῃ ἐγαψγαΐί “Ῥαΐβ ἴῃ οτάἄον᾽, ἐγααδαΐδ  '8θϑῖκθ ἔο 

Μη π΄, ἤΐαψα- ᾿τοϑεϊηρ᾽ (Ὀθ8146 ἰαψα- 'τοβϑί᾽), εἰσ ά- (Ὀθϑί46 ἰοξά-) ᾿ἴτοθ 
βρᾶοθ, ΜΟΡ]α᾽, ΤΉ Θ86 ΓΌΥΠῚΒ Ὑ6ΥΘ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἰα Κθη ἔγουη 8οπη6 να ]ΡῈ 

ἀϊα]θοί. 

Απαρίγοί!ο γονγοβ ΘΓΘ ὙΘΥΥ͂ ἰγθαιθηΐ ἴῃ ἃ νϑϑέϊο. ΤῊΘ 

ΟΥΒΟΡΤΑΡΒΥ͂ Παποίιδίοα οΟμβ᾽ ἀογὉ]γ, πᾶ ἐΠ686 Ὑ0Ὑ78}]8 8ΓΘ δ]τηοβέ 

ΜΠ ΒουΣ ΘΧχοθρίϊοη οὐὗὁἨ πὸ ἱπιρογίθμοθ ἴογ ἐπ τηϑέγθ [{ 8 ἐμ 

πο ἃ αυθϑίϊοη οὗ ἃ [Ὁ}}] γον]. ΤΠ ἀθυοοριηθη οὗ ἃ γόονοὶ 

[Δ Κ68 ρ͵δοθ πηοϑὺ ἔγθα θη ἸΥ Ὀθέοτα δηὰ δἴξου 7, ὉΠΙΓΟΥΤΗΪΥ Ὀαίογθ 

ἸΠ1{14] γἤ, γἄ, γυ δὰ αὔἝον ἤπαὶ γ [ΙΕ ἰβ βθ που Ὁ τοργοβοηΐοά 

ὉΥ͂ 6, ΒοΙηΘ  ἶπ168 ὉΥ ἃ, ὃ, ὅ ἀπ ὦ, τ“, π6 Ἰαξίϑν θϑρθοίδ!]ῦ ἰμ{14}}γ. 
ἘΧΑΙΡ]68 [ῸΓ Δηδρ Υχ ὶβ ἔγοπι γ, 88 ἀἀάαγ'βα 'γἰβία- απίαγ΄, 866 
δδ 151. 260.{ ΕΎΟπΙ ΟΥΠΩΡ γοϊοθὰ οομβοπδῃίβ : γίπα- Ἱηυχάσι᾽ : 

ϑκγ, σῃπά-; ΟΡ. ἀαα"παλὶ ἵπο ρῖνο᾽ : 5. ἀααγιάϑὶ; ἄρ. ἀσδίέψα- 
Ὧδπθ βοοοπά : 5Κι. ἀυϊέζψα-. 



410 Απδριγχίβ ἰπ Αὐπιθπ. δηὰ Οτθοκ. 8 624--656. 

ΟἾΪΥ κμΘ, Ὀοίψοοη ὦ-" δηᾶ σι, οἂῃ ὍΘ Θδ β Ὁ] 186 τ] ἢ ὁοΓ- 

ἰδΙ ΠὲΥ 88 δηδρέυχὶβ πῃ ΟἹ] ἃ Ρ ουβίδη. Τὴ [Ὁ] ον ἢρ' ΟΥ ργθοθαϊηρ 

ΒΥ1140]60 οοηΐαΐηϑ δὴ μπϑουῃὰ ἱπ 4}} {6 ΘΧΔΠΊρ]68 ποὺ ὑπ 

ἀν )τνανιῖῳ Ἰλθηιιοτ᾽ : 5Κτ. ραγί. ἀγώϊ γαμέ- ̓ Ἰπ)ατίηρ 'π ἃ ουπηΐηρ 

ππδηποῦ, ϑ8μσῆάα- βεσιάα- ϑοράϊαπα: Αγ. 8μγᾶἄα-. ἃ 18 ἰο ὉΘ 

ΓθΘδα 88 Μ, 860 Ρ. 25. 

8 626.Ὀ. Ατπθη8η. Ργτοὐμοϑίθ Ὀδίογθ 1ηἰἐ14] 14 υ 48. 6. κὶ. 

ὁγοῖς ᾿ουθηϊηρ᾽ : ΞΚν. γά)α8-. 860 8 208. 
8 626. ἀτθοοϊς. Α νονοϑὶ Ὀθένϑθῃ ΘΟμϑοηδης8 8 ΓΟρΡΆΓαΘα 88 

ΔΙΔΡίγΟΙΪΟ 1Π ΤΏΔΗΥ ΜΟΓΒ (866 διηοηρ οΟἴποῦβ Ουγέϊα8 ατυπάζ. 

21 Ε΄, Ο. ογον ὅτ. αν. 95 δ᾽, 2. οαϊξίου ρΡ. 109 4), ὈὰΓ ΟὨΪΥ͂ 
ἔθνν οΆ8608 8ΓΘ οογίδίη, 1) 88 6. ρ. [:68Ὁ. μέτερρο-ς ἴτουι ἔμετεριίο-ς ΞΞ 

Αἰἱ. μέτριο-ς ᾿πιθη πηθαϑαγθ᾽ ἔγοιη μέτρο-Ψ ᾿Ἰηθαϑαγθ᾽ (δ 181 Ρ. 119}. 

Οπ {π6 οἶμον δδπὰ ρῥγοίοβίὶβ '8 οοσίδί πὶ ἴῃ ἸὩΏΔΩΥ ὁ8868. δοβί 

[γθαυθ ν Ὀοΐοτο ᾿ἰαυ 48, 88 ἐρυθρό-ς 'τοά᾽ --- Τ,αἱ. γμδον, ἐλαφρό-ς 

ΠΏΌΪο᾽ ΞΞ ΟΗΟ. ἐμηραν, 8606 8 260. Βοίοτθ . ἰῃ Ιοηΐο : Ηοπι. 

ἐ()έρση Οτοῖ. ἀέρσα 'ἀον᾽ Ὀοδβίάθ ἔρση ἕρση : ϑικτ. ραγξά-8. ταῖπ᾽; 

Ηοπι. ἐ(.δ)είκοσι Ὀθϑῖάθ ()είκοσι ᾿ἐψθηϊγ᾽ [.86. βείκατι Βαοί. 

βίκατι, 1,αἱ. οἴσίμἰξ. Βοίογο πι48818 Ῥγο Δ ὈΪΥ 6. δ. ἰπ ἀμέλγω 
Ἱ π᾿ Τἀ. φππόξδι; ὁμίχλη ἴορ᾽’ (Αἰξ. δμίχλη ττοῦρῆ 8880- 

οἰαἰΐοῆ σὰ ὁμο- Ὁ, ορ. 8 δὅθ4 τοιῃ. 8) ὀμχέω Ἵ τηᾶῖζα νγαίοσ᾽, 

ἰηΐ. δὺῦ. αἀἰμὔξαι ἴῃ Ηοϑγοῖ. : Πϊ0ῃ. νη σίὰ ἴορ᾽, [.4[. υπσ; 
ἀνεψιό-ς ᾿θτεὶ οοπδίη᾽ : ΟΙΒυΪρ. πε. 

Τμδὲ ῥτοίθϑίβ βοπηθίϊ 68 Δρρθαᾶγθ, δηά βοῃῃηθίϊπιθθ ποί (Ρ. 

ἐρύομαι δῃὰ ῥύομαι, ἀλείφω δηῃᾷ λίπα, ὀμόργνῦΌῦμι διὰ μοργνῦμι, 

ἀνεψιό-ς Δηἀ νέποδες) Β6ΘΠ18 ρΑΓΕΪΥ ἰο ὃΘ ἀπο ἰο ἀἰβγοποα οὗὨ ἀϊαϊθοί, 

Δηὰ ῬΑΓΕΥ ἴο ὉὈ6 ΘΧρΙαἰπϑα ἔγοτῃ ναγῖοιβ8 Κἰπἀθ οὐ βδῃά ῃϊ- τ Δ [0}8. 

Τη6 ἀδνυθίορπιθηὶ οὗ ἐμ6 ἐ- ἰῃ ἔσθι 'Ῥθ᾽ ππρογ. τ Αν. Οἄβ. 
χαξ, Ἰπᾶρ. "2-αμᾷ, 8606 88. 590. 598, 8 οάον (δὴ ἰῃ6 ἀογυοὶορ- 

τηθηΐ οὗὨἨἉἁ Ἁὡ(ἢ6 θῇ. 880. ἔγοπιὶ τηθᾶ. 8ρ. (ὃ 495). Ῥτγοίμιϑϑὶβ ροῖ- 

ἢδρ8 δ]80 ἴῃ ἐχθυ-ς Ἐδ8. δπὰ ἐχθές ἱγοϑίογάδγ᾽, 

1) Ουγεὶυὰθ δηὰ ΜΘΟΥΘΥ τ80 ἐμ ἔθγπι δηδρέγχὶβ ἰῃ ἃ ὙΪὰο 861860, 
δοοογάϊηρς ἰο πὶιίοῖι ᾿ξ ἱποϊαὰθβ ἔθ ρῃθηομλθηδ ἀϊθουβδοὰ ἴῃ 623 τοι. 1. 
Νδηγ οὗ ἰπὸ ἔογιηβ, Ὀγουρηὶ ἔοσπαγὰ ὉῪ οί {080 βοοἶδγα, οδγέδίηὶν 

οοπέδίη ηο ἀθγοϊοριαθηξ οὗ ἃ τόνοὶ οἰέπϑν ἴθ ἐπ βέγίοίοσ οὐ πίάθυ 8θη86, 
Θ. 8. ἐρ-“-τμός ἴῃ Οπτεϊαδ, ὠλ-ἐ- νὴ κολ- ὡ-νος ἴῃ Μογοτ. 
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8 627. [{4]10. 

ΜοαΪ4] ἀπαρίυχὶβ ἰὰ Τιαὐῖη νὰ ᾿ἰαυϊάθ δὰ δ8418, (δ6 

τ 6] ἐπὰ8 ἀονοίορθα ὑϑυλ}]γ7 ἑαϊκὶπρ ἐδθ ὑϊπιῦτο οὗ {86 σόν] 

ἰὰ τ 6 [Ὁ] ον ρ 80}14 0]6.0 »ρδ-οοἷο-τι ρδειομῖμτηι ἴτομῃ ρ-οἶμ-Ή,, 

ϑἰα-διιφ-ηι ἔτοη ᾿ϑδία-δίο-ηι, βδἰα-δὲϊ8 ἴγοτη ᾿βία-δἰ.-8, 8ιησμζι»8 

ἴτοπι ἴβοηι-οἶο-ϑ, 866 ὃ 2609: Αοο. γαριμίμηι ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἔγοιῃ 
Ἐξαριϊο-ηι, ξαγείδα ἴτοια ἔζαηι ἰϊᾶ. 

Β θη. 1. [Ι͂π {πὸ ἔοτπιϑ τ ἢ -ἰ- [Π6 ἔγοαυσθηΐ δυοίαδίίοη ἰῃ [ἢ οΥἶδθο- 

ΒΤΑΡΗΥ͂ (6Ρ. 4180 δσεοίμει Ὀθδίἀθ ϑαφξομίμμ, μορΐμ8 Ὀθ8149 ρορμμῖιϑ, αἱδ'ἐρίῖπα 

Ὀοϑ᾽ά9 ἀἐδοίριεΐηα οἰθ.}) ῬΥΟΌΔΟΙΪΥ Ροϊηΐβ ῬδΥ Υ ἴο αἰ ογθηΐ ἰηδυθηοθ οὗ (ἢ6 

δοοθηΐ ἱπ 0 ὙΔΙΡΪΟῸΒ ὁ4808, Βπα ΡὈΔΥΟΥ ἰοὸ (9 ἔδοί ἐπαὶ δὲ ἢγβέ οὐἱῃ [(ἰ) 
ΟΥ "Ἶ (βαγῪ αἰδοί ρα οὐ δοίη] πα) νπῶβ βρόκθῃ Ὀοϑίάθ ὦ δπὰ ἐμαὶ ἐπ 18 
δβουπὰ τ8 τυϊξέθη ϑοιηούϊπιθθ ὦ, Βοχμθέϊηθθ μὲ, {6 Ἰαδέξθῦ δὲ ἰϑαδίὲ ἴηὴ ἐπ 

οἰάθβὲ ρογίοα οὗ πἰβίογίο 1 πῖῖγ. Οὗ. τϑηι. 8. 

Ιηϑογὶρί. (οα. 218 Β,. 6.) Τογοδομὲο --Ξ Τγοῦδηὶϊδ. ἸΤιαῖθ Τιαί. 

800, πιασίβέαγαξι-ηι Ξξξε ηιασίδίγαίξι-ηι, σαγαδγῦ τα ογαδγδ (Ἰἰα]ϊδῃ 

οαἰαῦγοη 6) οἷο. 

Απαρίγχίβ τ ἢ Π88818. οδῃ 6 ΘΒ 8 Ὁ] 1864 τι ἐδ6 ργοαίθϑὶ 

οοτἐδ πὲ ἴῃ Ἰοϑη- ὙΟΡά8, 88 Τεομηιῆ88α, ἀγαοσδμηια, πιὰ, ἐθοϊέπα. 
Βθπι. 2. ϑμημι8, μηδ, ποριῦ, περι, τργμ8. ἀπὰ πμηιόγδ ΠΑΥΑΙ͂ 

ὈοΙοπζ ΠοτΘ, 806 8 269 τοι. ὅ68 τθῆι. ἴ 6016 [0 πὸ ἀθοϊδίοη τἱτ τοχαγὰ 
ἰὸ ἐογπεΐρϑ ἀπ Β᾽ ΠΣ} ΔΓ ΤΙ͂ΌΥΠΙΒ, 866 ἃ 24]. 

ΑπδρίΥχὶθ βοθη8 0 πάνθ Ὀ6ΘῺ ἰογοῖρῃ ἰο {Ππ|ργΐῖϑη. 6 

δα ἰὑ 411} 86 πῆοῦθ ἐγθα ΒΥ ἴῃ δοδη. ΕΧαρ]ο8 [ὉΓ ἐμπθ 

ἀρνὶ ορπιθηΐ οὗ ἃ τονδὶ ἔγοπι Ἰἰαᾳυϊάβ δ8 δταροίι ἁ 'ἱαγρϑηίο᾽ 

866 ὃ 271. ἘΎΟΠῚ π888}8: δ Κϑηθί ἔγοσῃ δ Ἰσζπϑί 'ἴἴω μη ο᾽ ΟΥ 

Ἵὰ δροπθ᾽; Ραίδηδί ἀδὲ. 85. ἔγοπι "ΡῬαΐπαί; Πιίΐρδπδκ- κοΐ 
ἀαί, 86. ἔγοιῃ ἘΠΊ ρη 8 -α. 

τόσα ἰδ6 τπηδίογδ] Ὀγουρῦ ἰουαγὰ ὈΥ ΤὨυΓΏΘΥΒΘη Κα Β 

Ζίβοῦν. ΧΧΥΤ]ΙΙ 181 ἢ, 1 18 ργοῦδ ]6 ὑπαὲ παρ Υ Χὶθ ΟὨΪΥ ἔθος Ρ]84060 

ΤΟΡΈΪΑΥΪΥ ἴῃ {16 οι δ πα 08 ἐγ, ἀν, ἐΐ, κεἰ, ἐπ, ἔπ, 1 [Π6 ργθοθά- 

ἱῃρ' 5801140]0ι τγὰβ ϑῃογί. Ορ. 6. 5. πηιδδέγϑίβθ ᾿ηδίγίβ Επαἐγοί 
Ὁθποίτίο πὶ ρδΐθτοί Ῥαίγ" ; βακανᾶκιή τη 'ϑαοσιι᾽ σὶρ 
Ρυκα]αἰά( (ἰο ρἄκίο-). 

ΒΕ ὁπι. 8. Το Οβο. Ἰοδάθῃ ἑδὈ]οῖῦ (ρυδ] δηθὰ Ὀγ Ε΄. Βύομοϊον, ΕὙδηϊκῖ. ἃ. Μ. 
1817) ἀοο8 πο οοπέβίη {1080 ἰηϑθγίθα γον 7618, 6. ΨΚ. 88 ΚΑ ἱ πὶ Βδογυμι, δῴζαϊηϑι 

σακορο ΘΘΟΓΌΆΠΙ᾽ δ Καυδίον ᾿βδογδίῃυσ᾽ οἰϑοῆθσο. Ηθπηοθ ἴδ ἰβ ὈΓΟΌΔΌΪΘ 
[δαὶ αὐ βγϑὲ ΟἿ ἐῃ8 ψοΔΚ 1140 τόονσοὶ 88 ΒρΡΟΚΘη ΟΥ δἵξοῦ οοπβοηδηΐβ 
δὶ ὄγβί ΟὨΪΥ βοπαηὶ ᾿ἰααἱάβ ἃπὰ παθ8]8, ἔμ8 αγορείμα, ακϑηοί οὐ ακρηεί. 

Ον. σθαι, 1. 
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ΑμπδρίγΥχὶβ α͵8ο ἰπῃ Ῥο]ρη., 88 ἴῃ “78 ᾿ΑἸΒδ᾽, 866 8 217]. 

ὃ 628.{. Θοτγμδηΐο. αοίμ. τΐμζα ΟΗΟΘ. ηεἰμῆ Αγϑ8. πιϑοῖος 
Ο.166]. τη7οἱκ (ἔν. Ῥηιοϊϊ ΌΥ 580-08]164 ᾿ἔγδοξαγθ᾽.), οοπηθοίθα σι 

ΟΗΟ. τποϊολδαπ ΤΑΙ. πιόϊξιι οἷο, 8θ0πὶ ἰο ὍΘ 8 ΘΧΘΙ0]6 οἵ 
Ῥυϊϊξῖνο ΟΘΥ Δ 16 δηδρίγχίθβ. [1 ᾿ὸ Ὀ6 πιαϊπίαϊ θα δἱοῃρ 

ΜΙ 8] (δαὶ Ἰἰχυϊά -1- ΘΧΡΙοϑῖνθ ἱπ πα] βυ]] 8 Ὁ]68 σᾷνθ χίὶβθ 

ἰο ΔπδριΥχὶβ πῃ ρῥγίπι. Θογῃ., ἰδ ΟΗΘΟ, λέγ Ὀρβιάθ δῦ 

τη εὐ αἶϑο Ὀ6 υπάἀογβίοοά (ορ. ὃ ὅ88).. Βοίῃ ψοτὰβ πιυδί ἢδΥθ 

ὈΘΘῺ ΘΟΠΒΟΠΔΏ 8] Βέθ 8. 

Θοί. Απαρίγχίὶβ ροῦμαρθ ἰῃ ἤἰφγ)ζα- (κο ΧΙΣ, 46 

ΠἰοσγἼατ) ἃ. ὰ ἰάϊηρ, Πο]θ᾽, ἐο βίλαη ἴο μἰάο, ἨἩθτγθ οοπι68 

ἰηίο οοπδίἀθγαίϊουῃ ἰἢ6 ἱποοηγθηΐθηοθ οὗ ἔμ οομη δ παίομ 077, 

Ὀυΐ αὐ ἔπ 8810 {1π|0 8180 {Π6 ΡΟΒ81 ΠΥ οὗ ἃ ρΟΡρυΪΑΡ ϑϑοοίϊδίοη 

ΜΠ ἐσγβ ΟΘΟΝ᾽. 

ΒΥθασθηΐ δηδρίΥχὶβ ἰῃ ὙΥ οδί Οἴϑγπι., δϑρϑοίαγ ἰῃ ΟΗῸ. 

τὰ γῈΣ, 6. Ρ. λογῖσε ἴο ἔΠ6 δυτηγ᾽ : σοί. μαγ7ζα ὃ 148 ρ. 129. 

ὙΊΒ ὁ088. -ἰ- Μ, 6. δ. Ζοϑαιοῖν φοβοιρεν ᾿ἀοχίοτ᾽ : Οοὐμ. ἑαέλδθα, 

8090 ὃ 180 Ρ. 151. ὙΠ οομ8. - 88.) 6. ρ. ισαΐιβαπιο πὶ. 

τον μ᾽ Ὀθαὶάθ τραλδηιο, 8600 ὃ 215. ὙΠ Ἰίαα. -- ἃ πᾶ οἵμοῦ 

Ἰοξέθσβ, 6. ᾧ. ξογαλ 'ϑου!, 1ἴ8᾽ :- Οοἰμ. βαέγλυι-8 ᾿πσου]ᾶ᾽, 860 ὃ 2771. 

8 629. Βεα](ϊο- 8] ΘΟ. 

ἴῃ Π1 8 η 18} ἈΡΡΘΑΡ γϑαυθηΐ δἰ θηρίβ δ δηδρίυχὶβ, τ ῃ] οὶ 

ΙΏΔΥ ὈΘ γΘργοδθηΐθα βοιηθμαὶ ἰπ ἐπΐ8δ ΨΑΥ : σ᾽γ ἴδε ᾿ἴο τοίαγη᾽ 

κογώπια-8. Ώνα δ᾽, δ ηὸ ̓ ἄγοθθ, δαν᾽δἐψέξ ο βογαρθ᾽, "παγ' φείὲ 
(»ιογ δέ) 'σὶν]", δα ἀόϊ Ἴο Κπηοοῖκ᾽, πόμ'ἀγὲ τοοᾶ, [πὸ {Π|0 6886 

οὗ γόοῦζοὶ ἀθυθὶορπιθηΐ ἔγομι ᾿ἰχυϊάβ δη ἃ π884]8 δἴζου δο;βομδπίβ 

1ἴξ 18 ΠΙΟΒΕΪΥ͂ ΤΊΘΓΘΙΥ ἃ αυθδίϊοη οἵ ἐπθ οοπβοηδηΐβ ὈΘΟΟΙΪηΡ' 

Βοῃϑηΐβ. ΟὌΒΟΥΥΘ ἰπδὲ (Π6 Ῥῃθποπίθπομ [88 ποίμίηρ ἰο ἀο σὰ 

ἔμ0 οοπίγαδέ Ὀθίνθθῃ β]υγγθὰ δηᾶἃ Ὀγόκθῃ δοοθηϊαδίίοη (πόμ' ἀγὲ). 

Ορ. Βοζζθιῦοῦρον Ζ. ὅθδοῖ.. ἀ. 11. ϑρν. 01 ἢ, Βγάοκηον [μ{π-8]αν. 

Βιυά, 1 109, 1ιοοκΚίθη-Βυαρτηδηη 211. Ὑο1Κ8). ἃ. Μᾶτοι. 290. 

Ιὴ Β᾽αυοπΐο, δηδριΥχὶθ 8 οοπηθοίοα ψὶ ἢ {Π6 ῥγοῦθθδ 

οὗ ἰγϑηϑίογιηδίίομ οἵ ρῥγίῃμ. ϑ81αν. οὁ7γ, οἱ, 67, οἱ, Ὀθίοτθ οοῃ- 

Βοῃϑηΐίβ, ὁοΡ. Ευβθ. ρογοβ)ά ᾿ϑυοκίπρ-ρὶρ᾽ : 111}. ραΐ8ζα-8. οἴου 
866 ἃ 28]. 



ἢ 6380--688.. Ὑοποὶ δϑεοογρέου ἱπ Ατ., Ατσπιοη. δηὰ [{]16. 418 

ΥΟΥΓΕΙ, ΑΒΒΟΒΡΤΙΟΝ. 

8 6880. Ὑονοὶ αὐπογρίίομ οὔθ Βάρρϑῃβ ἴῃ ἰδηρυδροθ ΠΝ 

ῬγΘἀοτηἰ πα Υ οχρίγαΐοσνυ δοοθηίυδίίοη. ΤΏ δίγουρον. (Π6 Οἰιϊθ 

δοοθηὶ οὐ ἐῃ6 ποτὰ, [ῃ6 πιογα θβϑιὶγ 1088 οὔ γόνοὶ ἰδ κθ8 ρἶδοθ 

ἴῃ 8014 0168 ψ]οἢ πᾶνο ποὶ ἴδ6 οὨϊοῦ δοοϑηΐ. 

1 {π6 δὐϑογρίϊοθ παρρθὴβ Ὀθένθου δοπβοηδηΐβ ἰπ 86} ἃ 

ΑΥ͂ ἐμαὶ ἐῃ6 πογὰ ἰο868 ὁη6 οἔὗἩἉ 18 80]]4 0168, (86 1088 οὗ γΟΥΘ] 

ἰ8 6410 Βύποορθ, 6. Κ. [μ82.. οαἰάμ-8 ἔν. οαἰά.8. ͵Θ Ὠδγθ 

Ὀοδβ᾽ 468 1088 111 4}}}7 Ὀοίοτο οομβοπαηίθ (ἀρ μδογθϑὶϑ) δηὰ ἤηΔΙΪΥ 

ΔΙΟΓ σΟηϑοηδπίβ (ΔΡΟΘΟΡ6); ἰῃ {16 Ἰδαίου οδϑθθ ἰΐ 18 οἴξζοῃ ἀϊῆ- 

οαέ (0 Β41Υ ὙΠΘίΠογ (86 ομδηροθ ΟΓΘ οϑυδβοά ὈΥ͂ {Π6 γα αί! 08 

οἵ δοοοπίυδίϊοθ ΟὨΪΥ οὗἨ (86 νοτγὰ ἰπ ᾳασδβίϊοη, οὐ ὙΒοίΒοΥ (ΠΘῪ 

610 ἀ6 (0 τοϊδίϊοηβ οὗ βδμαῃὶ. 

ΠῚ (6 δϑβογρίΐοῃ ἤᾶρρθῆβ ἰῃ ϑ0οῖ ἃ πηϑηηθ} ἰπαὶ (ἢ6 

8118 0]6 γϑίϑι ῃ8 18 γϑ]ι 6 88 ἃ 80}]4 0]6, Ὑυ πὶοι 18 ΟἸΪΥ͂ ροΒβ  Ὁ]6, [ἢ 

ΔΒΟΙΠΟΥ ϑουπα 18 80]6 (0 ὑπάρτγίαϊκα (6 ρᾶγὶ 88 Ὀθᾶγου οὗ {ῃ6 

5} 416 δοοθηΐ, γγ19 6081} {Π6 Ῥγοοθβϑθ βδιῃργαϑῆγαῃ (δον (Π6 1ηα 8 ἢ 

ται ΠΑ ΓΪ8 8). 

ον] ΔὈβογρίϊοη ἰοοὸκΚ ρ]δοθ δἰγοδάῦ ἰπ ργῖτη. ἱπᾶρ. Ὁπάοὺ 

[86 Ἰῆπθποο οὔ {π6 Ομ 6 δοοθπὶ οἵ ἴο] οί πρ᾽ 5γ}14 0168. ϑ'ΎΏ ΟΡ : 

ϑίθηι "γέ-ό- ἴτοιῃ πρεί-ό-, ΟΥ. πτ-έ-σθαι ἴο γ᾽, ΑΡΠδοτθδὶβ : ὅ8-ἰό 

ἔγοπι "68-:|ὁὲ γα ατο᾽, 5Κν. δέδά. ϑαπιρταβᾶγδηδ : βίϑιῃ "ἀγἶ-ό- ἔγοτη 
δάἀεγζ-ό-, ϑικν. ἀγέ-ἀ.ὶ ἀ-ἀγέ-α-ἰ ἫἼ6 βαπ᾿, Ορ. 8 801 δ᾽ 

δ 681. ΑΥΥδΔῃ. ϑϑαιμηργαϑᾶγαηδ ἴῃ ΑΥ. 800. 86. αἱπέηι τξ 
5Κτ. αηψά-ηι ᾿αἸϊαμη᾽, ρομγ με τας 5. ρῆγοά-τι Ῥυὶπιαπι οἷο. 

Ορ. 8 125 ρΡ. 11δ, 8 169 ν. 148. 

8 082. ΑΥὐπηθηΐδη. ἱ δπὰ Μ ΟΠΪΥ͂ ταπιαϊμθᾶ ἴῃ πα] 980}]4 0]68 

δοἔνθθῃ ΘΟῃβοηδϑηίβ, ἰπ ΟΥΠΘΓ ΒΥ }18 068 {6} ψοῦο ἀγορροᾶ. φέαπθηι 

Ἱ βπά' ἔτοτῃ "σί-αη6-ῆὶ : δου, τσὶ, Θ΄. ἀβίον οὔ ἃ ἀδυρμέοτ' 

ἔγοπη ᾿αἀμϑίον : ἢοτη. ἀμβέγ. 866 88 831. 41. 

8 688. [{4]10. ΒΒΎΠΟΟΡΘ γϑαιθη ]Υ οοουγγθά ἰπ 41} ἀϊα]θοίβ, 

δηά 1{ ΤΥ ὈΘ δοη]θοίατοα ἐπαὲ ἰξ νγγῶβ ρϑγε]Υ οοτηρ]οίθα ἀατγίηρ 

ἴπ0 Ῥογὶοά οὗὨ (8 14]. ᾿τὶπι. ΘΟΙ ΤΠ ΕΥ̓͂, [δὲ 48 ἢ 6 Βδιηρτγαϑᾶγαῃδ 

(85. 88. 628 τοπι. 1) ἴῃ ἐμ ἐγδηϑιοη οὗ "άσγο-8 'Π614᾽ ἰο "α978 



4714 ον 6] δὐϑογρθοη ἰπ [{6]16 δπὰ Ο. [γί βῃ. 8 6033--634. 

(ἰδέ. 1,αἱ. ασόρὴ, οἵ ̓ άφγο-ἶο-8 (6ρ. ρογομῖι-8, ΚΠ οἶμ-8) ἰο ἔασγίο-8 

(ἰδὲ. [4΄, αφοίϊι-8), οἵ ᾿βάεσγο-ἀδ()8 ἴο ᾿δαοχασ(()8 (Π18ὲ. 1,αΐ. 

8αςσον 68), οὗ ᾿8δ-ογὶηδ ἰο ἐβϑδογηῦ (δι. [,αἱ. β8δρογ δ) οἷο. 

ΘΥΏΘΟΡΘ Βῃ0 8 ἰἰ86}7 ἴῃ 1 μαὐϊῃ ἴῃ {Π6 8014 Ὁ]6 ᾿πη πο α Δ 6 ] Ὁ 

[οἸ]οσίηρ (6 οὔθ ψιΐοῆ μπαὰ (86 οἤϊοῦ δοοθηῤ (δοοογάϊηρ ἴο 

ὈΥΐπι, [,4ὐ. δοοθηξιδίίοη, 866 ὃ 680), ἰἴ ομθ ΟΥ̓ΆΤΏΟΓΘ 580]4}68 

[οἸ]ονσοά ἐπϊ8. γερρμϊϊ, γοξμἶξ, γϑοοσὶαξ ἴνοτη ἤγέ-ρεριἶῖ, Ῥγέ-ἰοξῖτ, 

Ἐγέ-οοοϊάῖ. ΟὐοΥγοθροπαϊρ]ν αδοϊαϊ, αἰἰρί, ὑϊομνγὰ ἔτοτη Ἐαἀδ-ςσφοϊαϊ, 
"άϊξ- οί, Ἐπ: σοσγΥἹ. οοἰξο ἔτοτα Ἐσό-ϊξο. πραξίιι-5. ἴτοπι πιά τΐο-8, 

866 8 01 τοπ). 2. λοβρέ8 ἴτοπι “μοβέροβ ἘΠιοϑέϊ- ρ68 (δ 81 υ. 18). 

οἰαμα͵ ἔτοῃ ἤοἰάυϊαδ, ορ. ὃ 612. ὥπαφοῖηι ἔτοῃ Ῥάμμ(ϑ) ἀδεῖνε, 

φμτηαθοῖι ἴτοτη "φμέμῳμοαθοῖηι. ργζησορθ, ηιαηοθρβ, οἱμαξηιία 

ἔτοιη Ἐργϑμηϊ-οορ8 οἷο. 8εγσ ἴγτοιηα ᾿δώδ-γοσῦ, βελρμξ ἴτοιη ἔ8ι6- 

γαριῖ. εαἰάτπι-8, 8οἰά-8. οαἰαξ Ὀ658146 οαἰάτι-5, 8οἰ ιι-8, υαἰίάι-8. 

ἄγαμ-8 (1.00}}.}. ἀγἰοῦ Ὀδϑῖ46 γί ἀμ-8. 10 18 αι οβ 8 Ὁ]6 Ἡ ΒΟΙΠΟΡ 

ἴΠ6 806} Ἰπρ δου ά ὃὑ6 ἐριιβίθα ἴῃ (Π6 ο880 οὗὨ οοϑγίαϊῃ ΘΧϑιηρ 68 

οὗ βύποορθ Μ ἜΝ ἅτ ἴουπα ΟἹ ἰηδβουϊ ρίϊοη8Β ΟὨΪΥ͂, 88 αἰδοηδι48» 

οἱσόδβηια (466. 86. ἴδη)..). οἱσίξαϑ. 

Θγποορδίϊομ, 80 ἴδ 88 ἵἷῪὰῈ ΚΠΟΥ͂Ν 1, τν88 ΘΟΙΠΡΑΥΒΕΥΘΙΥ ΠΙΟΥΘ 

ἔγοαυθηΐ ἴῃ [Ππ|ῦγ.- δα πη. ὑμδὴ ἴῃ [δἰη. ἴΠπ|ῦτ. σο-δογέιε 'δοη- 

γογιϊο΄, αη-αοηάπε ᾿αϊοηαϊο᾽ (8 499). 568έμ 8ἰϑέι: ᾿ϑἰϑεϊο᾽, τρηΐμ 

πρυϊίο ἔν. Ἐμηιρίσα Ξιιριδοίδα (δ 502 τοπι.}, βϑυτηέυ ᾿δαπιίο᾽: 

Οβ8ο. γαείμα 'αοϊίο᾽ -ΞΞ Τὴπιῦν. ψοέέμ (ξ 502), αοἰμὰ ᾿αρὶίο᾽, Ὁπιῦγ. 

οϑαΐι οροτγαίο᾽, 086. ὑρϑαῃηϑτη Ὁρογαηάδιηι.,. [ἴΠπιῦν. αηιδν- Οϑα. 
ϑιηΐτ- ([μ6ὲ. απηιδ'} ἔν. Ῥαη 6 -,) ἃ τα πβίοσιηδίοη οἵ Ῥαηι ΑΥΟΥ 

απάᾶον ᾿Ἰαΐοῦ οἷο: οὐ ἔπ ὕπῃῦγ. ἔογπιὶ οΡ. αἰδο ὃ 209. Οϑε. 

οἱπείον ᾿“οοηνίποϊξατ᾽, ἀ{εεϊ αὐ ̓ αϑῖο, αϑυ8᾽ (δ 501 τη. 2), »εἰμιϑένδὲβ 

“αἰποτῖϑ (ορ. 1,4. μεἰπιϑίογ). Ῥε]ίρη. αὐ αρα ἔν. ᾿ωὠὐ-α δα ᾿'αθάϊα τε. 

μον γ 618 ΟΓΘ 4180 ϑγηοοραίοα ἴῃ ἢπα] 801]4 068 ἴῃ ἐπὶδ 
1.4]. Ὀγάποῦ (Θχοορύ 80Π16 ὁ4868, ΠΘΓΘ ΒΥΠΟΟρΡΘΟη γγ͵χὰ8 ρτγουθηΐθα 

ΟΥ̓ ἀου]θ οοπϑομϑδηίβ, 88 8. ρ]. ἔυγϑπὶ ἱθγυην᾽ ορ. [,841. ἡμοεγέρξ). 
Νοιι. 8ρ. ὕπηδτ. ρὶ 2 Ῥίαίυδ᾽ ἔγαίγθκβ ἹῬγαίγίουϑ, Οβο. άστς 

ιοτίυβ ὑὐγνοῖκΚ8 “αἰϊουῦβ, Ρυθ]ουθ. ὕμιν. Οδο. γμϑέ 'ουϊ ορ. 
1,Αἱ. μον. Ορ. 8 655, 5. 

8 6854. ΟἹἀὰ [τῖβ8}. Τὴ 5801140 16. ἱπιπιθαϊδίθὶυ [0]]ονσὶ ν᾽ 

{Π6 οπο σι {π6 οἰϊοῦ δοοθηΐ, ψὰ8 (6 ἰθαϑὲ δοοϑηίοα 'ἱπθπ ἐδὸ 



684 . 685. Ὑονοὶ δοβογρίϊοη ἰῃ Ο. [τἰ8ἢ δηὰ Οονγηδηΐο. 415 

ΟΡ (48 ἴῃ [{8].)}, πὰ 18 σόονγθὶ ὈΘοαπ]6 τοαποοα δηᾶ αἰβαρροαγοᾶ, 

ἰδ ὁπῃ0 οὐ ΠΊΟΓΘ ΒΥ}]4 0168 [0]] οὐσσοά, ἔπι8 πανίηρ ΘΙ ΓΠΘΥ ΒΥΠΟΟΡΘ ΟΥ 

ΒΑ ΡΓΑϑᾶγαῃα. Οὐ {π6 τοίθηϊοι οὗὁἨ (Π6 γοῦγοὶ ἴῃ βπδὶ 8υ]1]4Ὁ]68 

860 ὃ 618. 

ϑγθοορο. ΕἾοπὶ (86 δβίθπι ἤγόϊϊο85:-- ἶΘαΓ, τηδηϊθϑί᾽ νγ88 
[οι θα ποπι. 0]. ζόϊϊδὲ πἰῖῃ ἐπ ἀοτγί ναι νϑβ ἔθπ. {ό 86 ΘΑ ΤΙ 88᾽ 

δὰ (6 γϑὺὺ γόϊδὶσὲνι Ἵ ϑῃον᾽ : (86 πι]44]6 80}]4 Ὁ]6 οὗ {Π6 βίθπι 
Ἡό θ88μ- Βαὰ Θχρουϊθποθά ΒύΎΠΟΟρΡ6 ποῦ, Ὑ816 (ἢ6 ποῖῃ. 8ρ'. 

[όϊμι8 τοϊαϊηοα {Π6 88π|6 8014 Ὁ]6, 88. ἃ δύ] 806, ψμΐϊοῦ πδὰ ὃ6- 

ΘΟΤῈ6 ΗΠ] αὐξοῦ {Π6 1098 οὗἩ ἔΠ6 δπά βυ]}]4 Ὁ]6. Ετοπὶ ἔδέγοριϊ, ΟἹ ΔΘΓ 

ἡδέγο-πιο(8)-ὁ (1. 9]. πάϊς. ρτθβ. ἔγοπι δθγ- ταὶ Ἰηὰρ. δἧῥον- ᾿ἴογγθ᾽), 
ΔΓΟ86 δόγηι6 (-ὁ ΔΒ οδυβοα ὈΥ {Π6 0 ΜἬΏΪΟΝ τγὰ8 ἀτορροᾶ; Ὀθδβὶ4θ 

{818 8. Ρ]. δόγιἐ ἔτοτη ᾿δέγοπί(ἢ. τιόηηιο, ἀαιϊ. πιθηηναΐ, ᾿θ86η8θ᾽ ἔγΟτη 

Ργΐπι. ἢ. Ἡηθη-ὁ- ιθητ, 866 8 110 ρῥ. 104. Ετοπιὶ (ἢ9 ϑΐοπι ἤοάγξδί- 
Ἑποπᾶ᾽ (ἔγοα ἔοάγῃέ-, 800 8 212 δπὰ ορ. Θ΄4}}. Οαγαμέοηιβ 

Οαγαμέϊι5, Ογταγ. Ρ]. οογ αἰ) Ρ]. ἀαι. οἀϊγέϊδ δθο. οάϊγίοα, Ὁαυΐ 

86. Βοτ. οώγε οσὔγα σοῃ. οάγαξ ἀαϊ. οσὐἀγῖξ. Τηϑίγαοίίινο ἕο (18 

ὈΓΟΟΘΒ8 ΔΓΘ 880 {6 [,8ὲ. Ἰοδη- τογά8, 6. ρ. ρδεσαα Ῥοοοαίαπιν᾽ ρθη. 

Ρόοοίδιο, ἑάαἱ Ἰάο]απι ἀαί. Ρ]. ζαϊαὶδ. 

ϑαιηρταϑᾶγαῃα. Βϑϑῖϊάθ πόῖη. 8ρ. ϑ8ό-πἰγέ 8ύ-παϊγέ ᾿ϑίγτοηρ, 
ὕγανθ (πογέ ᾿βϑίγθῃηρ!) βίοοά ἀεί. ρ]. 8ό-παγέαϊδ᾽α ΘΟ ραν. 8ό-μογίι 

δἰσοηρσοτ᾽ δηᾶὰ Π6 ἀοτγί γα βιιθϑίαπεϊνο 86-πὲγίο 86-παϊγίο 'διγθηρ ῃ, 

Βττηηθ88. Ι͂ῃ ἐπθ Ἰαέξθυ ἔογιηβ {6 80]}1]4 0190 -πογέ- δὰ ὈΘΟΟΠῚΘ 
“Ἤγί-, ἴἰῃ9 ἰπηῦτο οὗ γέ νὰ8 οοπαϊξἰοηθα ὈΥ͂ {π0 γόονγοὶ ἴῃ ἐῃθ 

[Ὁ] ΒΥ]] 4 Ὁ]6: 7. ἐμ6ῃ φοπογαίθα 8 τϑάυοθα σονγοὶ. 85Ξ00 480 

ἀμ- ἀεἰαγοαὶγ 'νο αὶ ροθ8 Ὁδοκ ἴῃ ἔπ6 ἢτγβὲ ρῖδοθ ἰο "(ἀμ 2- 

ἐἠγοαῖν, [ἷθ ἰο -ἐδγαςαὶν (οἵ. ἀδεϊμγαομὶ “κι. Οὗ. 88. 66. 298. 
Ηρτο Ὀθ]οηρ αἰϑὸ οδβϑβ {{κ8 δγία-ἔδαν: (ἢ οοιιγβθ οὐ ἀθυθὶορπηθηΐ 

ΑΔΒ «ἐγ, -ὦ (Υ ὙΠῸ ἀ-ἘἸπιΌτ 6), -ἔαγ, ορ. 8 628 τϑῃι. 1. 

Βθ. Οη (ἢ9 αἱ 'ἰη 8ό-παΐγέ, 8ό-παϊγί6 ορ. 8 640. 

 686.(. ΟΘοτπιδηΐο. 

Ῥνίῃ, Οογ 816 βυποορδέϊο. ᾿άϊΖ-α- Ὧγθ, πιοία] (ἰῇ. 
άῖζα-, ΟΗΟ. δ») ἔγοπι "ἀξζί2-α-, ορ. 8.κν. άψαβϑ-. 80. ΡΓΟΌΔΟΪΥ 4180 

“ηιάϊο- δ τααϊοτ᾽ (α ὁ}. γάζα ΟΗΟΘ. »"ὄγο) ἴῃ ἐπ ἢγβὲ ἰπϑίδποα ἔγοπι 
“ιάϊεδ. Ῥστίμον "άγηιδι (ἢ) Ὧθ. Π48 δοτηραβδϑίοῃ οπ᾽ (ΟΘοί!. αγηιάΐβ 



410 ον 6] αὐβογρίϊοη πῃ ΟοΥπιϑῃΐα. ἢ 635. 

ΟΗΟ. αννιδι) ἔν. ἤάγηιδοϊϊ αὐ ἀπᾷ ὅγε ἰδιζἢ 6 ἐγθαίβ Ἰονίηρ γ᾽ 

(Οοίμ. ,2,7)6}) ἴν. Ἐγγίλδ- 1 -αἰ, 866 8143, ΤῊ 8 ϑγποοραίίοη. ν οὶ 

αἰά ποὺ ἰαἶἴκθ ρἴδοα ἴἢ δὴ ἡ αἰγθοιγ ργθοοάοά {Π6 δὲ, Ὀθ᾽οπρΒ (ὁ 

ἐμ Ἰδίθυ. ργίπι, ἴθῦπι. οἤδηρθθ. ΕῸΓΡ ἰδ ργθθιρροβθθβ [86 ΠΟΥ 

αδγηδηΐα δοοθηξαιλίίοη (δ 6871). 

ϑγηοοραίίοα ἰὰ Οοὐμῖο ἴῃ πη] 8011 0}68, 6. ρ. οὐ 'π οι 

ἔν, ργῖπι. Θοίμ. ᾿ομίγα-Σ. ὅθ6 ὃ 660,1. Μ Ποίμ6ν ἔογιηϑ || ἐδη|8 

ἅυϑη αὐγϑ Δογθ᾽ 6ΓΘ ΡΙΟΠΟΙ ΠΟΘ 88 ΤΠΟΠΟΒΥ Δ 0168 ΟΥΓ αἴθ} 8 0 68 
(ἰἐδῥ8 αἰ γ8), ἰδ ποῦ οἶθασ, ορ. 88 215. 2711 (ρ. 231 ἰοοί-ῃοίο 1). 

660, 1. Ηδτθ ἸῃΔΥῪ α8ο Ὁ6 ρ͵αοθά (6 ἰγδηϑιξίοη οὗ ἐὲ [0 καὶ ΑἴΤΟΥ 

σΟμϑοηδηΐθ, 88 ἴῃ 8σί)α Ἱ 86 ̓ ἔγοπι ρμτία. αογπι. ᾿βαΐίδ, παΐγα 78 

606). ΡΪ. ΒΠΟΡΠΘΓάβ8᾽ ἔγοπι ργῖηι. ὅΥπι. ἐχίγαϊιῦς (μο τη. 86. μαίγαεἰβ 

ἴγτοπη ἔχέγαιιὲ- 2). 
Β ὁπι. βοηιθ τοραγὰ {18 Ἰἰαϊίουῦ Ῥγοοθθβ 88 ῥγὶπι. θυπιδηΐο. Βαὶ 

ἔπθη ἰπ6 2. 8... ἱροῦ. β8αἱεὲ (Ἰπὰρ. "βο(ἀέλ6) οουἹά ποΐὶ Ψ6]1] Ὀ6 οχρίδἰπθά. 
Εὸν δδαίὶ που]ὰ οογίδί ΠΥ 4180 πᾶτο Ὀθοοπιο ὅδαίἐἱ ἴῃ ῥτίπι. ται, δηὰ 

{π|8 ψουἹὰ μανὸ 1ϑὰ ἰο ἔδαίέ. 

Ιηῃ βὲ Οουπιδηΐο ἃ ΔῊ οὗ ΒΥΠΟΟΡΘ ορογαιθα συ ἢ Ραμ 

(Ραυ]-Βγαιιηθβ Βοῖίν. ὟῪἼΊ 144) ἢδ8 Γογπιυϊαίοα ἴῃ (Π6 [Ὁ] ΩΣ 

ἸΏΔΏΠΘΡ: --- ὅΠοτγέ γοῦγ6}]8 ΟΓΘ ἀγορρθά ἴῃ ΟΡΘἢ 5804 0168 1. δὔϊου 

οϊο δοοθηίθα 8014 0168, 1 {8686 ψαγα Ἰοηρ, 2. δέΊϑυ 8 βθοοῃ 81 

δοσρηοα 80}]80]6 ἕο] οσίηρ (Π6 ὁπ στὰ (π6 ομοΥ δοοϑηΐ, τ ΘίΠοΓ 

{πη18 ψἂϑ ἰοηρ οὐ βιιογτί, Τῇ ορογαίϊοηϑ οὗἁἉ {118 αν ΓΘ ἴῃ ΠΙΔΩΥ͂ 

08808 οί οΥἱάθηΐ δηα οἶθασ, Ὀθοδιῖι86 (Π6 ΒΘΟΟΒΔΓΥ (016 δπὰ {Π6 

ἀθορίομθ α͵8δο οἰδησϑα ἐμοὶγ ροβίζίοπ ἴῃ (ἢ 6 βᾶπηθ ψψογα δοοογΐῃν 

ἴο Ἰορίοαὶ ρῥγῖποῖρ]θ8 ἀπ τηϑγ [6 6}} 1 8 ἰοο0}Κ Ρ]84 06 ὈΥ 8ΔῃΔΙΟΘΎ. 

ΟΗΟΘ. λόγία Ἵ μοαγά᾽ ἔον τῤλόγίία -- Ξ Οοίῃ, μάμδίάα, ὀναπία Ἱ 

Ὀαγηθ ἴοΣ ἥὀγαμηΐία -ϑ ἀοίι. δγαπηῖϊάα. ΟΗΘ. Οϑ. λέξέγγο 

Ἰηδϑίθ᾽, ΘΟρΑΓ. οὗ ἠδγ Ὡἰρη, 8011 πιὸ, ἔγτοη ἔῤλόνγεγο ((οίβ. 

“μάϊγίΖα), ΟΗΘ. Οϑ. ζωησγο Ὑουπρον ἔγοπι δ7ώησίγο, ορ. Θοίδ. 
7ἔἄἼζα. ΟΗΘ. απαάγε8 σοη. οὗ απάᾶον' ΑἸ 8, μη 8765 σ6ῃ. οὗὨ μΗ80} 

Ὅτ, ΟΗΌ. 8διία Οϑ. 6δοία δου] --αὶ ἔϑδιοία : αοίἢ. βάξοαία. ΟΗῸ. 

Ἰϑητη Ἰτοη᾿ 84]. ἔγοπι ἔϑαη ἵτοῦ, Οϑ. »ηιαλέϊσγο ἴτοιῃ Ἐηιάϊηϊ σίγο 

ἔθη. ἀαί. 86. ἴθηι. δπὰ ρθη. 9]. οὗ νιαλίέρ 'ταὶρ μέγ᾽, ορ. αοἰβ. ξεῃ. 
ῥίχῦϑ. Βοτβ κὸ ΟΗΟ. σίριδαγέα θα] (8. 3510 τϑιλ.)} ἀσοδαγ 

61 4᾽ γοφαὶ 'Ὀἰνά᾽ οδαν 'δυθπ᾽ μὰ δχρογίοποθά βαιιργαβϑᾶγαῃϑ, 868 

δδ 21δ, 211. 028 τοι, 1. 



ἢ 085---637. ον 91] δυβοτρέ. 'π Βα] ἐ.-81αν. Ῥαϊδΐδ)., Ἰδδ᾽αὶ. ἀπὰ ορϑηΐῃ. 4171 

ΕὸΓ {μ6 δου! οὔ {6 ἥγοθέ Οἴδγπι. αν οὗὨ Βύποορθ ἰὴ 

βη8] 801} Ὁ168, 866 8 661, 2. 

ὃ 686. Βα]εϊο- ΒΙαν ομἶθ. ἢ Θχρογθηοθα ϑβϑυποοραίϊοῃ ἰῃ 

ππδοοθηίθα 8υ}]8 0168 ἰπ πυδπῖϑη. [1 δπὶ ποῖ ἴῃ 8 ροβί(ἴοῃ 

(0 ΒΑΥ͂ ΠΟῪ ἔαν {Π6 ΡΠ ΘΠοΙηΘηοΏ, ὙΠΟ οαἢ ΟἸΪΥ ὍΘ ῥγουθὰ [ὉΤ 

ἃ ΘΟΙΠΡΑΓΔΕΥΘΙΥ 8128}} ΠΌΠΙΌΘΓ οὗἨ σογάϑ, 18 ἰδ) θοίϊοαὶ δηὰ ΠΟῪ 
αν ᾿ἢ ψὰ8 ἀθρϑηάθηϊ οἢ υδῦουβ σγϑάθβ οὗ δοοϑη -ϑί 688 Οὐ βὲ.}}|8 Ὁ 

[ᾳοίοτΒ. ΕἸΧΘΙΏΡ[68: 82 ἰγι8 ὈθΒ146 δε 8 Ὑ6]], βρυὶπρ᾽. μιόΐϊπα 

ὑοϑ 46 τιόξίφια ὉὙαοίμοτ (6]8δο ηιόέξψηα); ἔαϊ. 2. Ρ]. ἀγϑβίθ Ὀδϑὶάθ 
ἀγβ᾽έο, 1. ἀὰ. άγϑῦα Ὀθδίάθ ἀγϑίδα, ἴτοτῃ αγιὼ Ἱ ρ]ουρῃ,. 

γον ὶθ ψ6γ0 ἀγορρθά ἱπ ἢἤμπα] 801]40]68 ΟΥ̓ ΒΥΏΘΟΡΘ, 6. Κ΄. 
Ρ]. αἀὐλίογβ ᾿ἀδυρῃΐογθ ἔν. Ῥάὰλλίογ-65 (τ. θυγατέρες), δθ6ῃ. 86. 

ἀμζίο 8 ἔν, "αμλίον-ὸθ (Ο.Βυϊρ. αδδίογ-6). Ορ. 8 0604. 

ἢ Δ)η4 ὄ, ψῇῃϊο πο ΓῸ τϑάυοθα γον 618 ΔΙΓΘΔΑΥ ἱπ [Π6 ῥγῖμι. 

ϑῖαν. ρογίοα, ἀϊϑαρροαγϑὰ ἰπ 5] δυοηὶο πηθα Δ} Υ ἴῃ Ορθη ΒΥ} ] 4 Ὁ]68. 

ἴὰ τΓΠ6 ΟΟΒα]ρ. πιομαπιθηΐθ 6. Ρ.. Ὁ8ὲ Ὀθβὶἀ6 υἵδϑί ρθη. οἵ οἵϑὶ 'νίουθ᾽, 

γέζδιι Ὀθϑ 46 γεἰιδιι ἀαι. 86. οὗ (Π6 ραγί. ρογῇ. οὗ γόβᾳ Ἱ 86γ᾽. 
8606 88 86. δ2. 

ῬΡΑΓΠΑΤΑΙΙΒΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΓΙΑΒΙΑΠΙΒΑΤΙΟΝ ΨΊΤΗ 

ἘΡΕΝΤΗΈΕΘΒΙΠ. 

8 687. ΟὈὐπβοηδηίθ γα οὔἴἵθῃ ρϑ]αία 86 ΟΥ̓ ϑοηαῃΐ δηά 

οοπβοηδῃΐ ἐ- ἃπὰ 6-8Βου Πα 8 [ο]]οσίη ἔμθηη, ὑμτουρἢ (μ6 τῃουΐἢ- 

ΔΓ Ιου ]δίο δη(οίραίϊηρ ἐΠ6 ὁ ΟΓΥ 6. [Ἶῃ ᾿κ ἸηᾶππῈῦ “- δπᾷ 0- 

801πη48 ὁα086 84. 018 18δ(10η. 

[Π ΔΩΥ ΟΥΘΡ γΟοῦ6 ] Ὀυΐ 8ῃ ὁ ΟΓΥ Μ ῬγΘΟΘά68 ἃ σοῃϑοηϑηξ ΟΥ̓ 

Βτοὰρ οὗ ὀοπβοηδηίβ ἔδιι8 ρδ]ία ἰϑθὰ οὐ Δ 8180, ἐμ οὔθῃ 

ὈΘΟΟΠΊ68 8 ἦ-, ΟΥ Φ-αἰρΒΠοηρ, 6. δ. αὐϊᾷ- ἴτοιλ αἱ ἦ- (ὙΒοτο' 
ἱπαἀϊοδίθθ ὑἐπ6 ρα]αὐα] βαύϊοπ οὗ (μ6 ). ΤΠ ἐ- ΟΥ φμεδγεου]αίοἢ 
ἰῃυ8 οχίθπαβ 53{1}} ἔαγίου ἔμᾶπ (16 βρϑοῖῆε δυιουϊαϊίΐοη οὗ ἐῃθ 
ΘΟηΒοημϑηΐθ. ΤῊΪΘ ῬΡῃΘΠΟΠΊΘΠΟΙ ἰ8 0816 4 ΘΡΘμ ἢ ΘΒἷ8Β. [ἐ ΟΟΟΌΓΒ 
ἴθ 6 ΟΙάθ Ῥῇδβθβ οὗ ἔμ ἱπάρ, Ἰδηρίαμθβ ΟἹΪΥ ἴῃ ἐδ86 6880 

ὙΠΘΤΘ ΡοΒίσοπμϑοπδηίαὶ ὁ ΟΓΥ Μ ΜΒ Θοπβομδηΐίαὶ, ΤΗΪΐ ὁ 8πὰ τ 
ἔῃθῃ ἀἰθαρρθαγθὰ ἷἰπ (86 ργϑοθάϊηρ οοπβοηδῃΐί, ἃ γϑβυὶϊς οὗ {ῃθ 
ἰπέθηθγ οὐὗὨἨ {86 ρτγόῦθβθ οὗ ρα]αΐ] ϑαίϊομ οὐ Ἰδ δἰ] ἰβαίίοη. 



418 Ραϊαἰα  ἰβαΐζίοπ ϑέο. ἰπ Αὐγδη δπὰ Οτθοῖς. 8 631--θ39, 

ΒΕ θαι. ΤῊΘ ΡΒΘποΙθηδ, Μ᾿ Πΐο ἢ ἀγΘ ἀθηοίθα 48 υπιϊδυΐ, ἔγαοίατο, τονοὶ- 

ΒΔΓΙΠΟΩΥ͂ οἰ... ἀο πού αἱ ον πιδίογ Δ}}} ἔγοπι ρθη μϑδὶβ, 6. Κ. ΟΗΟ. μεγίαη 

Ξ-- Θοἰμ. παδήαῃ ὃ 88, ΟΟἾν. 767 ἱμδη ἔγ. "μί».-8 8 84, ΟΟΒυ]ρ. ἐοδοΐᾳ ἰπδῖν. 
Ὀοβίάθ ἐεδς ζϑῃ., ἐεδὸ ἀαὶ, 100. οἵ ἐν μου). 

δ 6388β.0ὡ Ατγδη. ὅϑῬ΄:πι|ρ]6 δοῃηβοηδηΐβ 8πΠα "έ ΔΡΡΘΑΆΣ ραἰὰ- 

ἰα] 1804 ἰῃ Αγνϑϑίϊο Ὀθίογα ἐ, τ, ψ, ᾧ, ἤμ (ἔγοιη Αὐ. 8, 8 558, ὃ 

Ρ. 415) αἴξογ α, ἅ, πε, , δ, Ο, 6, αρθ, αο; [6 ρΡα]αἰα] ϑαύοη. ψᾺ8 

ἱπαϊοαίθα Ὁ δὴ ἡ υυϊξέθῃ Ὀθίοτθ ἐμ6 οοπϑοηαπί. αἱρὲ ὋἋΡ, οῃ, 
π᾿ Ξο ΟΙΡϑῖβ. αρὶψ 85Κν. ἀρὶ, δαγαϊπίλ ΠΟΥ Ὀθατ᾽ τὸ ΟΟΡοτ. 
δαγα() εν ϑν. ὁμάγαμεδ. ρογ"οαϊ 8. 865. 6οη)]. οΥ̓ »ογ᾽βαηιὶ 1 

ΑΒ, -- ς ΟΟΡοιβ. ραγϑαϊξῳ 8ϑκν. ργομάξ. ἐμαὶ 2. 86. ἴταρον. οἵ 

ϑέαονιϊ Ἵ Ῥταῖβθ᾽ : ὅν. δίμτλί. κογ'παοίξέ Θ᾽ τηλῖκθϑ᾽ --- ὅϊκγ. ἢ)- 
πό-ἰ, δογ' χαϊέτηι, 06. 85. ἴδπι. οὗὨ δογ' ζαηέ- 'στοαῖ, Ὠϊρἢ᾽, τε ὅν. 
ὀγμαϊίηι. αρίδίδ᾽ ἰηϑίτ. Ρ]., αρίδυνῦ ἀαΐ. 0]. ἐο ἀρηε 18, τα 81. 

δυ δ, δδηψάβΒ. αἰαἀεηιαϊᾶξ, 1. 9]. τηϊά. ἴο ἀαδᾳνιὶ  ρ]αοθ᾽, Ξξ 
5κι. αάαϊ]παλδ. δογ᾽ ζαϊίζξ, ἀαϊ. 865. πιᾶ86. οὗ δογ ζαπέ-, --- ϑ[κγ. 

ὑγμαϊό. αἰἠμᾶ, σοι. 85. ἴϑιῃ. ἰο αρηὶ, τα ΚΞΚν. αϑψάϑ. 
Γ ϑρΡΡθδγβ ἰδυϊα! ἰϑοά Ὀθίουθ “,) ὥ, Ὁ Δίου α, ἅ, Ο; 8ῃ: Μ 

ατϊἔθη Ὀοΐοτα ἔπθ γΚ πηδυκοα {πῃ ᾿ἰα᾽α] θα θη. αμγμἕα- ΜΕΘ, 

οἰοοτίρ᾿ τὸ 8κν. αἀγωξά-. ἀδιγς 'ποοᾶ, βρϑαγ᾽ -Ἔ-Ξ ϑκγ. ἀάγι. 

φρο (αἾ8ο γι θη ραομμ-) τη ὁ τε ΟΡ οτβ. ραγμ- ὅν. ρεγές 
(8 290). αμγυαρπέ- 'χυΐοῖκ, ϑίγοηρ᾽ -Ξ- ὅΚγ. ἀγραηί-. 

ΒΒ θπι. ΤῈη6 πιοίσθ Ῥγούϑβ ἐμαί αἀἰρ ἢ  πΟηρ 8 676 ποὶ ΒρΟΪΤΘπ ἰπ ἴογπιδ 

1κὸ α͵ὖρί ρομγω. Τῆΐδ πιοὰθ οὗ τιν ἰ8 ἐο Ὀ6 Θχρίδἰηθάὰ ἔγοπι [86 ἔδοι 
ἐμαὶ ἐμ9 ὑγαηβιϊίοι ἔγομι 86 α, ἄ οἷο. ἔο {8μ0 ἐσ ΟΥ μεροβιοη οὗὨ ἔμθ ρα]δ- 
ἰΔ}1604 οΥ Δα] θοὰ οοηβοηδηῦ ζ8ΥΘ Π6 ᾿πρΓΘΒδίοη 88 ἰἢ δὴ ἃ ΟΥ Μ Νῶβ 

μοαγὰ Ὀθίογο (π6 σοηδομπδηί. 

Πρθποο ἰΐ 18 αὐἰΐξο ουὐ οὗ [Π6 ααθϑίϊοη ἰο Βρϑβεὶ οὗ ἃ ἔγὶρμίβοης ἰα 
ἴοστηβ 1ἴκὸ αεφὶδίξ οἷο. 

ΟΡ. ἐπ δ πη αν πιο49 οὗἨ πτίεϊπρ ἱπ [τίβι, ὃ 640. 
Ιῃ Βαγιμοϊομδοβ Ηδηᾶρ. ἀ. ἱγ. ἀΐϊδ]. ἐμὶβ ἡ δῃὰ μ, ἰυβὶ δ ἐδ6 8η8- 

Ρίγοιῖῖο σόνθ]8 (8 624), δῦ ρδοθά δθουθ ἐπθ οἴου Ἰϑίξοσβ 1π 8π18}} ἔΥγ}6, 
6. Κ. αἱρὶ αφρδνδ, αἰ γεδα-. 

8 6890. ατθοῖκ. Ἐρθηύῃθβίθ οὗ ἡ ἂμ ργοΟΌΔΌΙΥ α͵8ὸ οἵ μ 

ἰοοὶς ῥἷδοθ ἴῃ ἔμθ ρογίοά οὗ ἐπ ρυϊπηϊξῖνθ ΘΟΙΠΙΠΠΙΕΥ͂. 
Ἐρϑιίμοβϑὶβ οὗ ἡ, 76 ραἰαὐία!ἰϑθ4 οομβοηδηΐ ΜΒ 581η01]6 ΟΥἁ 

ἀουθ]θ : ν, κν, πν, φν, τν, ὃν, χμ, ρ, σ, (. φαίνω Ἱ 8ῃον᾽ ἔσγοπι 

ἐφαν-(ω. κοινό-ς ὉΟΠΟΠ τ. ἤχονειοςς (8 204). τεκταίνω Ἱ 

80, [δ τιοαίθ᾽ ἔγ. ἔσεχταν-ω, οΪ46ν ἥεεκτῷτμυ (88. 180. 234). 



8.639--- 640. Ῥαϊ]αἰα] βαξΐοη, Ια α] βαξίοη ἀπὰ ορϑηΐῃ. ἴῃ ὅτ. δπὰ ΟΤτϑῃ. 479 

αἶχνο-ν δεῖπνον (ἨΘΒγ6}}.) ἔτ. ἔακνζοςν, ἴο 5Κν, αὐ-πά-ἰ θαίϑ᾽.. 

ϑεῖπνο-ν 64] ἔν. ἔδεπψρο-ν, τί. αθη- (8 444 ο). ἐξ- κίφνης δια ἀ ἀ6] γ᾽ 

ἔτ, ᾿-αφνιᾶς, αρ. ἄφνω " ἐξιίφνης (Η ΘΒγ6}}.). τ ἀπά ὃ ἀϊθαρρθαγθά 

ὈΥ δϑοϊ τ] αίΐοη Ὀδίογο ν : δέσποινα ᾿τηϊδέγοβθ οὔ ἐμ6 Βουβθ᾽ ἔν. 
Ἤποτνία, ῥαίνω Ἵ ὈσθρεηΚΙο᾽ ἔσ. Ἐῤαόνεω, 866 δδ 488, 492, αἰχμή 

Ῥοϊηὶ οὗ ω2. βρϑδι ἔν. ᾿αχμικᾶ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ το]δίθα (ὁ ἔγχος, αἀχ- τϑ 

χχ-. μάχαιρα ἔτ. “μακαρ-ία, ἔοτη, ἰο μάκαρ ᾿Ιοθβθά᾽, σπαίρω Ἱ 

βέγυρρ]6. οοηγα δ ν γ᾽ ἔν. ἔσπαρ-μω, οΟΥ σ᾽ μΑ] ἔογπι ᾽8ρ7-ό (δ8 129. 
292), Ηοπι. τοῖο ΟΥ̓ {πθ΄ Αἰί. τοῦ Ποτ. τῶ ἔν. ἔτοισο, [86 Ἰαἰξουν 

ἔτ. "το-σίο; Ἡοπι. κλαίω Ἵ πϑορ᾽ ἦγ. ἔχλαξω, [18 ἔτ, ἔχλαΐ- κω, 

866 ὃ 18]. 

Βοιι. Ἐρϑμίμοβὶβ οὗ ἡ μ88 Ὀ6Θἢ ὙΓΤΟΏΡΙΥ δβδυμπηθα ἴῃ χρείττων ᾿ϑέγοη  οτ᾽ 
δοδίὰθ [οη. χρήπσων, Ὀγὶπι. ατ. ἔχρεττέων, δὰ ἴῃ μείζων ᾿φτοαίοτ᾽ Ὀθβάθ Ιοῃ. 
μέζων, Ὁτῖαι. ατ. Ἐωεγ-εων. εἰ δὰ Δκοη {Π6 ρ]4060 Οὗ ε μοῦθ ἐπγουρ 888- 
Ἰογίοδὶ δϑϑβοοϊαϊϊου ψ}} χείρων “ἰὨἴοΓΙΟΥ ἴῃ βίγθηρίῃ οἷο. δἀωρίνων “ϑοίίοτ᾽ 
ὀδίζων 'δια 81] τ, ἘΕΡθηΙ 6818 οὗ ἡ μ48 4180 Ὁθθῃ ἩΓΟΠΡΙΥ δουρὶ ἰῃ χτείνω Ἱ 
ΚΗ], ἀμείνων, οπι. εἶν “π᾿, φθεέρω Ἵ ἀθδίτογ᾽, χρίριυν, Ηοχι. ὑπερ 'ογθτ. [ἢ 

ἴῃ βΒγβὶ ἰμβίβποθ δϑεὶ πὰ ] δι ο ἴοο κ Ρ]6 60 ἴῃ {686 68868 ((Ρ. -ελΆλ-- ἔγΟΙΏ -ελε-- 

ἴῃ στέλλω), {πθῃ ᾿οομιροπβδίίοη ᾿θηρίμοηϊη᾽. 860 88 181. 618. 

ΟΥργ. αὖλο-ς Ὀοϑ46 Ατοδά. Αἰ. ἀλλο-ς «ΑἸ αϑ 8 ὙΘΓῪ βίγϑηβθ. 
ἴξ βίαῃαὰβ ἴοο ἰβοϊαίθα ἰο Ὀ6 δὺ]6 ἴο δβίϑὈ] 18} τὶ σον ΠΥ ἃ 

ῬΓΟθΘ88 οὗ δρϑῃίῃθδῖὶβ ἴῸγ {Π6 ροιϊοα οἵ {ἐΠ6 ϑβϑοραγαίθ ἀϊδἰ θοίϑβ. 

(ρ. ϑριίζον 10}. 468 Ατοδά. })14]. 84. 

Ἐρδϑηίποϑὶβ οἵ 1 'ἰῃὰ ΟὝΘΟΚ ἰ8Β θη ΓΟ ἀθηϊθα ὈΥ̓͂ ΒΟΙΠῚΘ 

80ΠΟ1 γα, δηαὰ ἰδ 18. οἶθαν ἐπᾶΐ πιοϑί οὔ {Π 6 οχ δ} 168 Ὀτουρῃΐ ἔοτ- 

ΜαΓὰ ΓΘ ΟΟΙΑΙΠΪΥ ΟΥ ρΓΟΌΔΟΌΪΝ [α86ὸ. ἘΠῸ [Ὁ] ΟΝ πη ΔΓΘ 688 

ἀου θεῖα! : ταῦρο-ς Ὅ]} Ὀθοάθ (14]]. ἑαγδο-8 δὰ Κέντγαυρο-ς τ 

5κι. σαπαλαγυά-8 (Κένταυοος ἴον ᾿ΙΚενθαυρο-ςς, ΜΈΙΟΝ 8 ἴο ὃ6 

ΡΓΘθαρρΡοβοὰ Ὀγ ὃ 496, (ῃγοὰρἢ ρΡορυΐαν αϑϑοοίαιοη Μ ταῦροςς, 

ΟΓ κεντέω, ΟΥ ὈοΤἢ δὲ (86 8810 {ἰπ16). 

Ιῃ ἐμ6 ἐγαηβίογιλδίίοη, τοῦ σαΐξιγαὶ! δπὰ ἀθηίβ] ΘΧ Ῥ]ΟΒΙΥ 68 

Θχρογίθποθά ἐβγουρ ἃ [οἰ οσίηρ ὁ ΟΥ ὁ ἰῃ ρῥγὶπη. ασθοκ οὐ ἴῃ 

ἐῃ6 ρογίοα οὗ 6 βϑραιίθ αἰβ)θοίϑ, 88 -σσ- ἔν. -ζὶ- -ἐλ-. τσι- ἔτ, 

τι- (85. 181. 489. 498), ἴ νγὰβ ἴῃ 811 οαβ8θ8 ἃ αυθϑίϊοῃ οὗ ραϑ]δ- 

ἰΔ Πα 1 0η. 

8 640. ΟΙ(ὰ [τἰ8}.. Ῥαϊαία] βαίΐοηῃ δῃὰ 1814} 188 ὐϊομ ἰοοκ 

μἶδοα οχίθμῃβίνϑυ. ἀὐ {μ6 ομᾶ οὗ ομϊϑῦ δοοθηΐθα 8018 0168, ἴῃ 



480 Ῥαϊαἰα]ἰβαξΐοη, αἰ α] θαἰΐοιυ δπὰ οροπιποβίβ ἱπ Ο. γί βῆ. 8 640. 

Μ ΙΟἢ {Π6 οὐ ρῖμδ] νον 61-αΠθγθηθθθ πΟΓῸ Καρί ἀραγί, ἐμ ραἰδίδὶ 

Εἰπιῦτο οὗ ἐῃ9 σδοῃϑδοηδηῦ ψ͵ὰ8 ἀθηοίθα ὈΥ͂ ρἰδοίηρ δῃ ἐ ὑθίοτα 

1ϊ. δηὰ ἴῃ || πηδῆποῦ (ἢ 4014] ΟΥ̓ Δ Μ᾿ ΟΥ ὁὅ. 8 ἢδᾶγα {ΠῸ8 πὸ 

ΤΏ0Τ0 ἰο ἄο υὶϊῃ ῬΓΟΡΟΣΙ ἀρ μοπρθ ΟΥ {ΡΠ ΟΠρΒ ἤθγο ἔθη 

ἰὰ Αγνοβέϊς (8 θ88)η. ὙΠ σόν [Ὁ] ῃρ {Π6 οἰϊοῦ δοοθηίοά 

8014 016, σοι δα ἱπηραγίοα ὑπ ]ν {ἰπ|ῦγθ ἴο ἐμ ργθοθάϊηρ οθη- 

Βοηδηίΐβ, Ὑ6ΥΘ Π]ΟΘΕΪΥ ἀγορροαά ϑδοοογάϊηρ (ὁ ἐπ6 ᾿ανγβ [ὉΓ υπ80- 

οθηἰοα 80}]4 0168, 80 ἰμαὶ 0 ἔγϑοθ οἵ {μθῖῦ δχίβίθῃοθ ψ͵88 ἰδῇ 

οχοθρὺ ἰπ {86 οοἰουγίπρ οὗὁἨ ἔμ8. ργθοθάϊηρ οοπβοηδηΐβ. [1η Κοϊῇο 

σ͵ΘΙΏΤΉΔΙΒ ([ἷ8 ΡγΟΟΘ89 ἰ8 οΔ]]6ἃ ἰη[θοίίοη. 
ΕοΥ {Π6 βᾳκὸ οὗ οἰθδῦηθβϑ Δἴ βῖνθ Π6ΓΘ ἱπ 81π|84}} ὑγρα ("6 

γον οὶβ ὙΠΟ ΒΟΥΥΘ ΟὨΪ ἰο ἱπαϊοαίθ ἴῃ {ἰππῦγο οὐ ἁ {6 ὁοη- 

βοπϑῃΐ (ορ. ἃ 24 Ρ. 21). 
Ῥα]αια] ἰϑαϊΐοῃη. θη. δοἦ ᾿οὗ ἃ μογβθ᾽ ἔγ. ργίαι. 6 ]:. ἔελμ, 

ἰο ποιὰ. δῖ. 846 ᾿δοαϊ' ἔν. ἔβοάλο-ηι, τί. 9804-. ἀθῃ. μιαΐος οἵ 

ἃ 80πη᾽ ἔγ. πιαηὶ ([ν. Ορδῃ ἰηϑοῦὶρί.), ἰο ποηι. 86. μιασο α᾽ἷδ 

«Ἰἴὰ8., ϑέθῃι ᾿αἶζο-. γα  Ῥοοί ἔν. Ἐμαΐἐ(8) : αἱ. οαΐξβ. Αὐοο. 

γα δοοτοῦ ἔν. Ἐγμίη, ἴο ποπ. γῶπ ἔν. "γῶπαᾶ. ἤον-ἐδ' 5 ἼΒοὰ 
110 ΒοΙρ᾽ ἦν. ᾿ξδ88:(8) στ ὅ τα Ιηὰρ. ε(. Ορ. 88 ὅ8. 66. 82. 

98. 106. 

ΤιΔὈϊα! ἰϑαϊίοη. αι. μπεῖγί ἔτ. ἔπογί "πογίδ, βίθιη μογίο- 

«ἰγϑηρίμ᾽, δι. 6 οἢ; ἔν. δδοῖνμι Ῥεϊμῦ, 8ι. ϑοῖο- ᾿ποῦϑθ. σα- αν 

Ἱ ργόμίοιθ ἔν, ἔσαν ἤ-σαγῦ. Ορ. 8. 66. 98. 

1 ἐμ γόονγοὶ οἵ ὑπ6 80}140]6 συ μιοῖ μα ποί {6 οἰ ]αῇ δοοθηὶ 

γγ88 801}} ργθβθηΐῦ ΟὨΪΥ͂ 88 8ὴ ἰγγαί! οὶ Ὑ νοὶ, (8 ΘΟΪΟΌΓΙ ΠΡ 88 

ἀοροπάθηϊ οπ {86 {ἰπ|ῦτ6 οὗἉ (Π6 [Ο]]οὐτηρ Θοπϑοηδηί, 6. α. (Ἡ} ὀρωγ 

(ἔν. "ἐά-διιγ) Ὀοϑίὰθ αὐ- έν 'αἰοο᾽, ὈοΤἢ ἔγοπι {86 βᾶπι6 οὐ βίη] [οτπι, 

Ὀυὲ νι αἰ ογθηὺ δοοθηίαδίοι δοοοταϊηρ 0 (ἢ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ, 80, 

ἴοο, δοιῃ. δῥαἀ φᾳοῃ. δα (νἱούι8.) ἔν, Ἐῤέμοί(ο-"") ᾿δέμοϊ(). 866 
88. 66. 82. ἴπ ΚΘ πιᾶπηοῦΡ ἴπΠ6 ἰγγαίϊο μα] ὙοΥ6}, ὙΠ οἢ ὙγΔ8 

ἀογοϊοροὰ ἱἰπὰ Κζοιο 86} ἔγοπι ϑοηϑηΐ Ἰἰᾳυϊα., δβϑιιπιθὰ ἐδ 
αυδ} Υ οὗὨ {Π6 ἔο! ον πρ' Θομβοηδηίθ, 6. 8. 8ό-πὲγίο Ὀθβι4θ μέγ 

ϑέγοηρίῃ, 8,66 ὃ 684. 
ὝΒοΓΘ ἃ αἱρῃίποηρ 8 ψυυϊξίθῃ ἴῃ ἀπδοοοθηϊθα 8014 168, [ἢ 6 

ΒΟΟΟμὰ γόον] ψὰ8 ῬΓΟΡΟΥΪΥ͂ (ῃ9 ϑβυ] αὶ γονοὶ διά 6 ἤγϑί 

ΓΘΔΙΪΥ ΟἾΪΥ Βῃονγβ {16 {πη ῦγθ οὗὅ [Π6 ργθοράϊηρ' οοπβομδηΐ. Ηθποθ 
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ἯΘ ἸΔῪ ὙΤΙΘ Θρίμν, ὙΒΙΟΝ ΟΟΟὰγΒ Ὀθϑίἀθ ὀρ, 88 ὄρίμγ. Οὐου- 
ΤΟθΡΟΠαΪηρΡῚΥ 8ό-ποίγίο Ὀθβιάθ 86-πὐγίθ, γόγαϊρ ᾿ἀϊγοχῖθ, ἀΔι, ἐξα, αἰδ 

θαϑίά6 ἑξαξμεδ Ῥορυ θ᾽ (ορ. τηϑπᾶΐδ ἴγοιλ ὅθ ἱσοτμδπ᾽), 1. 88. 
οὐγλΐηι Ὀθ8140 οὐγήη Ἱ ονθ. [Ι͂ἢ ζθηθΓαὶ {8 ΘΟ]ουσίηρ οὗὨ ἐδῃθ 

ὁὐπβοημδηὲ ἰ8 ἔμ6 40] οὗ [86 σονοὶ στ ἢ16 ἢ. οὐ ρΊΠ4}}Υ ἔο]ονγοά 

ἐδ6 οΘομϑοῃϑῃΐ, ΟΡ. 6. 8. ὀρμεγ στ αὐτο  Ὑ ἀπά 8. 86. αὐἀ-οόμ-ἀπὶνο 

(αν. δέδορκε) ψἰ 1. 85. ααἀ-οόὐητάαγοε (τ. δέδορκω). 
Βοιι, ἴ[{ ἔπο δοπβοπδηὶβ τ τ ἀἰβογοπὲ ἐἰπιῦτο οδπιθ ἑοροῖμοσς ἐμγουρ ἢ 

ἰοββ οὗ τοῦτο], (Π6 βϑοοημὰ Ὀθοδπὶθ δβϑὶ τ ϊαίθα (στ οογίδὶ απ ΘΧοθρ 08) [0 
(6 Βγϑέ, 6. ζ. ἰπ Ὁ δ αἰέσοίμο οἵ ρογϑϊβίθποθ᾽ (ποι. γέ σμαά, ἰο γε, αἰ σέηι 
Ἱ οοηϊππο, μο]ὰ ουἱ᾽ ἃ ρα]αίαὶ 5 δῃὰ ἃ ἀδυὶκ (ἢ οδῖθ ἰοχοίπον δἷζοσ (80 
Ϊοββ οὗ {86 ὁ ἴῃ ἐπ Ἰ᾿δβί 801140190 Ὀὰᾳὰϊ οὁθθ. Τὸ ἰδίου πὴ 4180 ὈΘΟΘΠΙΘ 

Ραἰδίαὶ, ἤθποθ {π6 ἴἕοσηι γέ αἰ σίθδο. Τὴ υἰπιῦγο οὗ {π6 ργϑοθάϊηρ 60ῃ- 

Βοηδηίθ δδὰ ἰπβυθηθοθ ὑροὴ ἢπα] ὙΟΥ6}8 ῬΑΡΠΥ ουθὰ ἰῃ ΟἽ Ἷγβη, δαὶ 

ΘθΡΘΟΙΔΙΠΥ ἰῃ ΜΙΑ τ. Εἰ. ας. δύ αἱ σίδο 'οἵ βου ηρ᾽ Ὀθοδπιο δύ αἰ σίδε; ποι, 
»ὶ. σηΐρνδ ᾿ἀοοάβ᾽ (680 πὺυϊεέθη σηΐριὶ σἰϊπουὺ ἱπάϊοαίίοι οὗ [μ6 ἐἰπιῦτο οὗ 
186 ηἴ,) ὕθπι. 84. 9ηΐηι) Ὀθοᾶπιο σηΐνια οὐ σηΐθι σηΐηιο (411 {π089 ΒΡ6]]ηρ8 
οχϊδί δἰάθ Ὁ. 8146 οἵὗὁἨ οϑϑοῖὶ οἰμϑυ). --- ἀοοοτάϊηρ ἰο ΤΌΣΟΥ θθη. ΟἹ. 8180 

8 657 Τοηι. 

8 6041. Θοιμμδηῖο. ἴ{π|Ὲ1}] ΓΘΟΘΏΟΥ ἃ ρυΐπι. ΟΣ. ΘΡΘῃ- 

ἐπο818 οὗἩ ἡ ὙγὙ88 ἈΠΙΎΘΓΒΑΙ]Υ͂ ἈΘΒΕΠ]Θα Ἰἢ 8. 801108 οὗ ὙΟΓΩΒ, 88 Οἱ. 

μά ΟΗΟΘ. δεὶϊ ψΠο]6, ψΒΙοἢ 18 βαϊὰ ἰο ὯὉθ γοϊδίϑθα ἰο 31. 

καϊψα-8 “ἈΘΑΙ ΠΥ, ρ]θαβαηί; αοὐμ. γάϊσα- (ἴὰ Ὠγάϊνα ἀπ) ΟΗΘ. 

ἦγῶο (ᾳθῃ. ᾿γξιῦθ8) ὩὉοτρβθ᾽, βαϊὰ ἰο Ὀ6 οοππῃθοίθα σι ὅ8ΚὉ. 
ἀγάσψα-πι Ὑδῦ Π68}᾿. 866 βοόῆθγον 2. αθβοῦ. ἃ. ἀθυΐβοι. 8ὅργ. 3 14, 

δ. Βομτηϊάἑξ οοαὶ. ΠΠ| 414 8, Οβιβοῦῦ ΚυμπΒ Ζίβοῃν. ΧΧΠΙ 

421 ἢ, 1 δ ὈΥ̓͂ ΩῸ Ιηθ8ῃ8 ΘΟὨΥΪΠΟΘα οὗ (ἢ οογγϑοίμθθθ οὗ {18 

Δβϑυτωρίοη: οἡ ἠάξἠβ ορ. 8 439. 

8 642, Βα! ἐἰ6- δα γομῖο. Ῥα]αία βαύοη Οχὶβίβ Ἰαυρο ΪγΥ. 

Οὐ {δ ραϊαἰα] βαιίοη οὗ Θομβοηδηίβ ἴῃ [1 Πυδηΐδη 800 88 26. 

141. 280. 

Οὐ ρῖμαὶ σὲ, ἰδ, πὸ ρρθᾶγ ἱπ Ο.Βυΐξ. 88 ρα]αίδ)ἰβθα σ, ἰ, πὶ; 

1 Βαὰ Ὀθθπ ϑΟϑουθϑα ἱπ [Π6 ργθοθάϊηρ δομῃβοημδηί. δἰ αἰ) δαί! οη 
ὙᾺ8Β 8.|80 {Π6 ἢγβίὲ βίαρ 1ὴ ἰῃθ ἀθυθιορπιθηΐ οὗ ἀὶ ἀ6 ἴο ὅ ὅθ, 

οὗ οὐ οἶδ ἴο 8 δθ οἴο. 86 ἃ 147. 

ΤΟ55 ΟΕ ΒΥΠΠΑΒΙᾺΕ ΒΥ ὈΙΒΒΙΜΙΠΑΤΙΟΝ. 

8 θ8645ὅ.. Ὑμοη {νὸ τηθ04]84] 5801] 0108 σι {Π6 88Π|0 ΟΓ 

51}}}18}. ἰη1{14] βουπᾶ Τ[Ὁ]]ΟΥ Θϑοὴ ΟἰΘΥ, Ο.6 οὗἉ ἐμ ἐνο 18 οὔἴϑθῃ 
Βευξιίαδηῶ, ΕἸοπιθηῖο. 81] 
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Ιοϑὲ. θη ἃ Ῥϑῦβοπ τοργοάυοθβ βουπᾶβ ἔγομη ἱπηρ Γοβϑί 9 ἢ8 0ὴ 

{Π0 ἸΩΘΙΠΟΤΎῪ δῃὰ γορθϑίβ Ποῦ ΟΥΘΡ ἴῃ βρϑβακίηρ, (Π6 8018 68 

ψ{Γ} (Π6 8816 1118] δουμὰβ Γὰῃ ἱπίο Οηὴ0 8 ποίμοῦ, δηᾶ ἐδ8 

αἴζον ὑπο ρῥγοἀυοίίζοι οὗὁὨ {86 ἰπ118] βουηα οὗἁ {86 'τβέ Βυ}18 016 ἢ 

δὲ ΟΠ06 ῥΆ8868 ΟΥ̓́ (0 ἐπ6 ρῥγοἀποίΐοη οὗὨ {6 βουπαβ [ο]] οί 

{86 βθοοῃᾷ, 6. δ. ΘΥ. τέτραχμον ἸοῸΓ ἀγδοἢμπιδθ᾽ -ΞΞΞ τετρ[ἀδρ]αχμον. 

ϑυοἢ) ΠΟΥΥΎ ΩΡ ΟΥ̓́Θ ΟὯ6 ρϑγί οὗ {0 βουπαᾶβ οὗ {6 ὈΟΑῪ οἵ ἃ 

ὙΟΓ ἀοο8 ποὺ δ᾽ ΑΥΒ ὈΘΟΟΠΊΘ ΟἾΓΟΙΙΟ δα ὈΠΙΎΘΓΒΑΙ, ἤθηοθ ἐδ 

ἔγϑαᾳυθῃΐ οο-οχίβίθῃοο οὗ ἰμθ 1}} δηὰ [16 βῃογίθηθα ἔοσπι ἰῃ 

ἰαησυδαροθ ΟἸΟΒΟΙΥ γο]αΐθα ἰοροίῃον. 

Ιῃ ἰδηρυδροθ ψ ἢ Ῥγθρομάογαίϊίπρ ΘΧΡΙΓαίΟΓΥ δοοθηἑιδίϊοη 

1 ψγϑ ῬΥΓΟΌΘΌΪΥ 4] ΑΥ8 8014 0168 ὙΔϊοἢ δα ποὺ ἐΠ6 ομϊοῦ δοοθηὶ 

ὙΠΟ τ γῸ αἰδοοίοα ὈΥ {18 δοΐ οἵ ἀϊβϑι δ η. 

Αγγδη. δ οάϊο ἐγάσψαϊ ἰηΐ. ἵο ὑγὙγ ἰο ραὶπ᾽ Ξε ᾿ίγααλ[α-}}- 

ψᾶϊ, ορ. 8. Ρ]. πιὰ. ἑἱγαάμαπίαᾳ. Ανυοϑίϊο, αδγαοξα- ᾿Βϊπίηρ 
ἔατ᾽ --- "αἀπν[α-»]αοδα-. απιογ ἰαἐ- Ὀ65146 αηιον' ἰα-ἰἄἐ-- πιταογίδ! γ. 

πιαἰάναϊγψα-, Ἀατὰθ οὗ ἃ ἰϑαβί, ἔν. Ἡπαϊάψ[α-ν]αῖγψα- (παϊᾶψα- 

Ἰηθάϊυ8᾽, γᾶγ΄ ᾿γοδγ). 

Θσθοκ. ἀμφορεύ-ς Ὀσ8146 ἀμφι-φορεύς Ἵν στ ἔνγο Βδπά οϑ᾽. 

ἡμέδιμνο-ν Ὀθδὶά6. ἡμι-μέδιμψον 41 ἃ Ὀυ886}. κωμεωδιδασχαλο-ς 

θοθίάθ κωμῳδο-διδάσκαλος ᾿οοπιῖὶο ροοί, λιπυρίᾷ ᾿ἰαξεγτα δαὶ 

ἔογοτ᾽ --- "λιπ[ο-π]υριᾶ. στόμαργο-ς “ΑἸ Καϊνο᾽ --Ξ ἔστομ[ο-μ]αργο-ς 

ΟΓ ἔστομ[α-μ]αργο-ς. ὀπισθέναρ Ὅδοϊς οὗἩ ἐμθ Βαπά᾽ --Ξ- ᾿οπισθ[ο-θ]- 

εναρ. κέντωρ δοδάον᾽ --- Ἐχκενιζη-τ]ωρ ἴτοτῃ χεντέω. θάρσυνο-ς 

Ὁοπἤάοηξ᾽ ἔν, Ἐθαρσ[ο-σ]υνο-ς. 

Τ104116. [μαὐϊη. ϑ8φ)ποαίμ-8 Ὀθβἀθ 8δη-ηοαἶμ-8. ϑδηιξοίγ!"8 

86 }1-Π0Π{Ἐ]γ᾽ --Ξ ᾿βδηι{-2]δϑγ8. ἱγμοϊαᾶγο ἵν. ἐγ μο[ ἐ-εἸτα ἄγο. απ- 
ἰοϑίαγξ ---- ΤΓαπί[6-ἰ]ο5ἐἄγι. ἱαοιϊοπ αΐοηι Δοο. Ὀδ8146 ἐπομζομί -ἑαέσηι. 

ἀξδϑτϊανο --ς αἀδῥὶϊ -ἰ[4|]-ἄγὸ. δδνδαϊαγίμ-8 τς Ἐῤμδνδα οἰ [ἀἰ]- ἄγ ίενδ. 

οαἰαηισϑιν8 --- Ἰοαϊαηνἰἀἰ]-ὅϑι8. αἀομέὶδ τες "αἀοη[1-Ἐ]|δ. παγῖς 

--- ἐμαϊν[τ- γα. ὕπιθτίδη ϑιγοηΐ Ὀοδίάθ ϑωδωγομέ “ἰξθιυ. 

Βοπι. 1. ΕὙομι τ μαὶ μ88 Ὀθθη Βαϊά δΌοΥΘ [Ὁ ἰβ ργοθδῦϊο ἐμαὲ [υγΙΩ8 
Ἶ|κὸ ἀξδιϊάριμβ ἀξοὶ  οΐβδονι, πτίν ἴοῖβ πἰγϊοάνιμς, ἀοη ἰόη δ ποτθ αἰγοωὰγ 
ογϑαϊθά ἴῃ [δὲΐῃ δὲ ἐπ ἐπι ᾿αξδίϊἑαϊδ (1. 855.), "πων ξγες, "σδερζεδῦ ποτὸ 
8.1} βροκοῃβ. ΤῈ βμονίθηϊηρ οὗ ἰπ6 Ἰαἰίον ΌΥΙΒ Μ͵ὼ8 ἀμπθ ἰοῸ ἐδ6 ΔΠΔΙΟΡΊ 
οὗ ἐμ9 βτβέ {πγουχε ἃ ἀδδιϊ δ Ὀοΐπρ ογθαιθὰ ἰο ἡ ξδέϊ ἑἄηνμβ οἷο. 



8 θ48--644.Ἅ.. ΠΙ,οβΒ οὗ 5γ1140]190 Ὁγ ἀἱδδί πιϊ!αἰΐοη. ϑιαπάμί. 488 

Βθπι. 2. Τμο Ἰδέον βίδροβ οὗ ἀθυθιορπιθηὺ οὗ [δ 1 8180 ΒΟΥ ΤΙΔΗΥ͂ 
Ῥοποσιθπδ ὙΠΙΊΘΝ ὈΘΙΟΩς ᾿θγθ, 88 16]8η συανηὸ ἔγ. ασουαπιο, οαθαϊοσρίενὲ 

ἔτ, οαὐαἤὲὶ ἱεσσίονὶ, ΕὙΘΠΟΙ πείό ἔν. ποίξείό. 860 Οαγ. Μίιομαδιίβ βία, 5Ξὺν 

τοδη. ἢ οτίβοῃδρίσηρ 18. 

Κο]εῖο. 1 ἀο ποὲ ΚΗΠΟῪΝ δηγίμϊηρ ὈΘΙΟμρίπρ ΠΟΓΘ ἴἔγοιῃ 

[Π88}}}. Ι͂ῃ Θ4111ὸ Ζομοαημῖι8 -Ξ- ἘΠ μο[0-ο]αημμῖμ- 8 (οΡ. Τωομοῖ- 

πᾶγα οἰο. δά Οαηιῖμ8), ΟἸμέαηιμδ τς ἐΟε[ο-]αηλι8 ἔτοτῃ Οἷμέο- 

ἈΠ (ἢ ποΐ υπίγοαιθῃς ο᾽οιηθηΐ -ἰαρησδ. 8600 Εδβο Βοὲἐγ. ΖῸΓ 

ξ4}10- Κοὶξ, ΝαμθπΚαπᾶθ 1 ρ. 46. 

αἀονδηΐϊο. Οοίῃ. ανίϑέν ἢ., ΟΗΟΘ. ὀιρέϑέ πι. αἱοϊϑέα ἔ. 

8066 Ὁ [ο]ἀ᾽ --- Ῥαυ[1-ο] θέν, Ἐφιυζἐεεὐ] δέ ᾿αιο[ ἐοιο] βία, [μ6 βοοοπά 

ρα ἰο ΟΗΟΘ. εοἰϑέ ἱδίαγ, ἀνθ] πρ ρ]αοθ. ἴῃ 11Κ6 ΠΊΒΏΠΘΡ 
"πασίϑίν» --- "πμασ[ζί-ο] δὲν" Ὀοάθ6 οὗ ὑπ ἀραᾶ᾽ ψὩ 0 18 ἰο Ὀ6 ἀθ- 

ἀυορὰ ἴτοτη Οοἰἢ. σα-παρ δίνη ᾿ῬΟΓΥ,. 
Ῥοβδὶ ΌΪῪ δ]8δο Θοίμ. ἀΐμσἧμ ὉΠ] υπι Ξε. Τάϊπ[ απ]δ-ωη. ΤῈΘ 

ΒΡ6]]ΠἸπρ ἀϊπηδ-ιι ἰΒ ἀὰθ ἰο δὰ δἰξθιηρί οὗ [86 Ὑτὶογ (0 [8 Κθ 8 

π]44]6 οὀοῦτβο Ὀούσγθθῃ (ἢ6 [Όγτη δοίυ δ! Υ ΒρΟΚθη ΌΥ̓͂ εἷπὶ δῃὰ {Πθ 

ἴογη ἀϊοίαἰοα ἕο ᾿ἰπὶ ὈΥ ᾿ἷδϑ σταμημηδίϊοαὶ [66 ]]πρ'. 

Βα116- 8] νοηΐϊο. {6118. αζῆία-8 Ὀθθ149 αἰζέδια-8. 'ατηγ᾽ 

(ἴοπὶ αζᾶέα-8 απο). Ιω00. 85. ἴδηι. φογῦ7476 ---. Ἐσθν07[6-7]676, 

ἴο ποίη, 9676-71, ἀσβηϊο ἤοστῃ οὗ σογὰ Ὅοπδ. ΟΟΒυ]ρ. ἴϑηι. σθαι. 

ἀοῦγῳ)ς τ-α "ἀοὐνψ-7[67]ς, ἀαἰ. ἀοδγἐ7ὲ τα "ἀοὐγὅ-7[67]}, ἰπϑίγ. ἀο- 

ὄγο)ᾳ --- "ἀοδγο7)ᾳ-7}]4ᾳ ἀπά {818 τὶ Ῥαοδνο)ᾳ-7[67]4, ἴο ποπι. ἀοὄγα- 

7α, ἀρβηϊία ἔοτῃῃ οὗ ἀοὖγα Ὅομα. ὙΙΒ {86 ᾿ἰαβὲ παιηθά ἀοα]θ 

Βῃογίθηϊηρ ΟΡ. [,4ἱ. οοἰμηίαγίμ-8 --- "υοϊρη[ἀἰ]ᾶγιι-8 πα (18. -ξ 

Ἐοοϊωπ {{ς]αἰ-ἄγίι-8. 

ΒΑΝΘΌΗΙ (ΘΑΤΥΖΡΗΟΝΕΤΙΚ. 

8 644. ογάθ, υπὶίοα ἰοροίμονῦ 80 88 ἰὺὸ ἔοζστῃ 8 β᾽ῃ0ρ7}0 

ἐβουρὶις, ΔΓΘ πη ΒΕ] 4180 ΒροΚθῃ ἴῃ 8 δοῃμηθοίθα ΤΔΏΠΘΡ, 80 ἐμαί 

ἐθ9 ψῈ0]0 βϑηίθμοθ, ΟΥ δὲ ᾿θαϑὲ ἃ ΠΊΘΉΌΘΓ οἵ ἰδ οοπβίβέϊηρν οὗ 

ΒΘΥ͂ΘΙΆΪ ὝΟΓΑΒ, ἴΌΓΠῚΒ ἃ ΘΟπρΙοϑίθ ρΒοπϑίϊο ὑμὶν. ΤῈ βουπαβ οὗ ἔῃ 

1) Τ1π0 βγβὲ οοπβοιδηΐ γδ38Ἂ ἀτορροὰᾶ ἴῃ [Ὁ18}} 'π βυοῖι ο8808, δηὰ (ἢθ 

ΥΟΥ618, ἐμπ8 Ὀγουχῶς ἑορχοίθθῦ, το 10 οοπίγϑοίθα: 6. ᾧ. "αγοδ-γόςπομαϑο Ὁθ6- 
οδτη0 σγοῦ-γὀΐπαϑο Ἵ Ἠᾶγο Ὀοίγοϊμοὰ γου᾽ (παδοῦ Ἵ Ὀϊπά), ΜΈΘΓΘ οἱ 18 

'ο Ὀ6 τοβὰ 88 ἃ ρυγο ἀἱρμίμβοηρ (ΤΒΌγπΟΥΒοα Βονυ. Οο]}. ΥἹ 828 ἢ... 
815 
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ψογὰ ἀγὸ ἀοροπάθηϊξ ὁ): (06 νϑυγίπρ ροδι(ΐοῃ οὗ (ἢ νογα ἴῃ (δ 

Βθῃίθμοθ. [ὦ τηβῖζοβ ἃ αἰ οσθποθ ψῃθέμοῦ 4 σογὰ Ὑ1 ἢ {818 ΟΓ 
ἐμαΐ ϑοὲ οὗ ϑουμάβ ργθοθᾶθβ Οὐ ἔο]]οθ δηοίμοῦ, τ ΒοίΠΟΡ. (ἢ6 

ψογὰ ὈΘΡΊΠΒ. ΟΥ θη {Π60 Βθηΐθποθ, ὙΒΘίθοΥ 1Ὁ ᾿88 ἐΠ6 ΟἰϊοΥ δορδηί 

οὗ {86 ϑϑῃΐθῃοθ οὐ πού. 48 ἃ ψογὰά ἢδ88 βΘΠΟΓΑΙΥ 119 ἴῃ οοπηθοίοα 
ΒΡΘΘΟΙ ΟὨΪΥ, ἰὲ ἀθύθὶορβ 1861 ρομθί 8 ΠΥ 4180 π᾿ ΘΟΠΠΘΧΙίοη, 

δια ἐῃοθθ γαῦϊδίϊοηβ οὗ ροβίοη ἃ. οἵΐθιι δ (Π6 β8πὶ6 {{π|0 ἐδ 

δοίϊγθ οϑδθ νοι ρῥγοάσοθθ (Π6 οἴδῆρο. Τὺ ὁ. Κ. ἴῃ 8. 

ἐάέ ρδμάϊανι. ᾿π18 ἔγυϊ᾽ δὰ ἐώά ἀαίγάηι ᾿ἴ[μϊ8 οἰδ (μ6 αἰ βθγθμοθ 
οὗ ἐμθ ἢπαὶ βουπά οὗἠἨ ἰμ0 ἔγθὲ σψογτάὰ ψὰθ οδιδθὰ ὉῪ (16 

ἀἰδοσθηοθ οὗ ἐμ ἱπιι141] βουπὰ οἵ {π6 βϑοοῃᾷ ψοσὰ, ἰἱῃ ὀμοὶῥ 

ἰσάπι ᾿δρϑπάϊάυβ ἐυ δηὰ ἐνμδὝγάβ ἰυάηι “αἰ! ἀὰ8 ἰὰὐ {μ6 ἀϊ- 
ΤΌΠΟΘ οὗ ἐπ ᾿π114] ϑουπά οὗ [86 βοοοπὰ ψογὰά τγὰ8 οοοαβιοηθά ὈΥ͂ 

ἐμαὶ οὗ π0 8π8] βουπα οὗ ἔΠ6 ργθοθάϊηρ ψοτά. 76 βἰιογίθηϊης 

οὗ ρῥγὶπι. Βα]. -ὦ ἴῃ {π9 1{}. ποπῃ. 86. ἔθηι. φϑγὰ ᾿θΟμδ᾽ γι8 

Ὀγουρθὶ δουδ ὈΥ {π6 ρΡοβί οη δἱ ἴΠπ6 οπὰ οὗ ἃ βοῃύϑθηοθ (δυβοϊιΐθ 

ΒμΑ ΠΥ, ρΡοϑιοη πῃ Ῥ81186), δηά ἔπ γοἀυοίϊοῃ οὗ ρρ- -Ξ [πάρ. 

87- [0 ρ- ἴῃ ΘΥ. ῥεῖ ᾿θονβ᾽ (Βῖκυ. ϑγάσαϊἑ, ορ. ἔρρει ᾿δοχοῦ᾽ ὅκτ. 

ἀβγαυαϊ) ὉΥ (μ6 ροβίοπ αἱ {πὸ Ὀθρίππίηρ οὗ μ6 βαῃίθῃοθ (δὺ- 
8ο]υΐθ ἰπι(ἰ8}1γ}ὴ. ΟΗΟ. τὸ ἴο εἷπι᾿ παρ ἰ’ Ὀοϑάθ ἐπιο ἵπαῆ 
ΔΙΌΒΘ ἔγοπι (80 ἔδοΐ ὑπαὶ ἐΠ6Υ γγοΓΘ υϑθ04 υπαοοθηίθα (6η6}1108}}}] 

ἴῃ (Π6 Βθηῃίθηοθ 88 8 ἽΠ0]60; 16 ργθοθαθα ὈΥ {86 οἰοῦ δοοθηΐ 

(ΠΟΥ͂ ὈΘοδπ6 δ 07θοὲ ἕο {Π0 ΙΔ οὗἁ Βύποορο (δ θ88). 
ΤΉοΒΟ οἰδῆρθθ, βοὴ ΘὈΒΟ]υ 6} ἰπ1|] δηὰ ἢπ8] βουμαϑ 

ὑπἀογϑηὺ δπα ΜΒΪΟΝ γογΘ οαυβοὰ ὉΥ͂ βιιοῖι ροβι(οηΒ οὗ {πὸ πογὰ, 

ΤΩΔῪ ΘΘΠΘΓΘΙΙΥ 6 ΒΟραγαίθα 88 ἔουπιίηρ ἃ βρθ6ῖ41 οδίθφρουυ οἵ 

ῬΒΟΒΟΪΟΩΥ. 
Βυὲ {μ0 βουπά-αθοοίίομθ, τ ]οἢ ἃ ποτὰ βυογθα ἐΠγοῦρὶι 18 

οομμθχίου Ὑ1Ὲ 4 ργθοθάϊηρ ΟΥ ἔο]Ποσίηρ σπορὰ, ἀγὸ ποῖ ἰὸ ὃθ 

ϑορασγαίοα ἔγοιῃ ἰμοβθ. ὑοῦ ὝΟΓΟ οδυβοὰ {πγουρὴ {80 ὁ0ῃ- 

ΠΟχίομ οὗ (Π60 βουπᾶβ δηὰ δύ} Δ 0]68 οὗ (9 βᾶπ|θὸ οτὰ 88 ἃ 

ΜΠΟ]0θ. [πὸ ΠΙΔΏΥ Ο8808 ΠΟ ΟἿΘ ΟΥ̓́Θ {ἢ }}8 οὗ τηβκίηρ βυοῖ 8 

βθραγαίίΐοῃ. ΤῊυΒ ΠῸ 006 ἰγθαΐθ πάθε ἐπ0 ἰαΐνῖϑ οὐ βδῃμὶ ἐδ 

Αἰξ, η ΞΞ ρυίῃ. αν. ἃ ἴῃ τιμή οὐ ἴῃ ἦγον, ΕΟ 18 Οἱ [Π6 Βϑ1ηθ 

παίαγο 88 ἐμαὶ ἴῃ μητέρες. Βαΐ 6. ρ΄. ἰπ {86 806. Ρ]. {πκὸ νυμφὰς, 
νόμος (ἴῃ Βθύϑσδὶ ἀϊΐδὶϑοίβ. θαυ] ἕο Αἰΐ. νύμφᾶς, νόμους), ἰὰ 
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Αἰξ, χκἀπὲ ον. κἠπὲὶ τ καὶ ἐπὶ, ἰῃ τὸλ λόγον -Ξ- τὸν λόγον, ἐρ 

Ῥόδω -- ἐν Ῥόδῳ, κὰν νόμον -ξξκ κατ νόμον, ἰῃ Ἠοπι. ὅττι (Αἴ. 

ὅτι) ΞΞ- δ τι (8 868) οο. 6 οδϑῇ 8180 ΟΠΪΥ͂ Βρϑδὶκ οὗ βῃοὶ ἰδ νγ8 

88 ΖΘΏΘΓΘΙΪΥ 6] 4 ροοὰ ἔον 9 βϑουπά- ΘΟ ὉὈΪπαύϊ0 8 ἴῃ 

ηπθϑέϊοῃ, νυμφᾶς δΙῖῸ86 ἔγοπι νύμφᾶνς ἴῃ ΟοΙΠ Ὀἰπαίϊομβ |1ΚΘ 

γυμφανςκαλάνς δορογαΐηρ 0 {6 Ββδιὴηθ ΔῊ 88 ὑμαὺ ὈΥ ΜΒΪΟΣ 

ἥχενστό-ς ὈΘΟΔΠῚΘ κεστός (δ 204 ρΡ. 171). -κἀπὲ κηἠπὶ ἔτοτα ἔχαί,)επι 

᾿κοὸ τιμᾶτε τιμῆτε ἴτοιῃ ὄτιμα(ι)ετε (8 608). ΑΒΘ τοραᾶγάβ τὸλ 

λόγον οἴα. δηᾶ ὅττι, δυο δβϑὶ μι αὐΐοηβ, ἰδ ἰθ ἐταθ, ἀϊ4 ποὲ ἐδκο 

οἶδο0 δὲ ἐῃθ 88π10 {ἰπ|0 ἱπ {πΠ0 ὈΟΑῪ οὗ α νοτὰ --- γὸ ἴδκο [6 

ἰοῦι ΟΣ ἤθΓῸ ἴῃ 18 ΠΑΥΓΟΥΟϑί Β6η86, {Π8 γ͵ὸ 40 ποΐ τοβϑγὰ 

ΘοΙρουπ 8 |Κ0 παλλευκο-ς παρρησίᾷ ἃ8 Οπ6 Μοτά ---, Ὀυΐ ᾿ξ 8 

ΟὨΪ ὈΘοΔΌ86 (Π6 ΒΟ Πα -9ΤΟΌΡΒ ἰπ αυσδίϊοῃ ἀϊά ποΐ ΟΟΟΌΓ ἴῃ {0 

ὑοάγ οὗ {80 ποτὰ δ {π6 ἰΐπ|ὸ ΘῈ π6 οἰδηρο ἰοοὶς Ρ]806 Ἶ). 

Τ| Ἰαϊξου ἴθ 7π8ὲ ἃ8 τυ ἢ} 8 ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ ΟΟΠΒΙ ἀθγαίϊοη ἴον (86 

ΒΟ -Οδηρο ἰἰ861, 88 ἰΐ 18 ἱτητηδίοσίὶ [ὉΓ ἐπ οὔδηροθ ψΈΟΣ 

[8Κ6 ρΪδοθ ἴῃ α ψογὰά ψΏ6η ἰδβοϊαίθά, 1 (Ὧ0 δβουπά-5τοῦρ ἰῃ 

πθδέίϊοπ δὲ {86 ἰϊὴθ οὗ 0 οἰδηρο οσουγτοὰ ἴῃ ἰδὸ ἰβοϊδίθα 

ΟΡ ΟὨΪΥ 88 6. Κ΄. ἰπ {Π0 ὑγδηβι οη οὗ -χῷ- [0 -66- ΟΥ οὗ -γι’ 

ἰοὸ -ζ- ἴὰῺ Οτθοκ. 

ΤΏο 10] πρ᾽ ΟἸΓΟυΙηβίθποθ 4180 ἀ068 ποΐ ΟΘΟΘΒΙΟ 85 ΟΧ- 

ΟΡ 0041 ΟΠ ΟΠ Ὁ {π6 ἰαῦχα οὗ βαπᾶὶ! ἴῃ αποϑίϊοῃ. Αου 

[6 οπάϊηρ οὗ ἃ ψογὰ [88 δϑϑιιπηθά ἃ αἰ ἔθυθπὶ βῆδρθ οδυβοά ὈΥ͂ 

ἴ86 ναυγίῃρ παίαγο οὗ (8 [0] οσσηρ ἰμῚ 14] βουπά δπά {86 δοίυἹεν 

οἵ (πΠ6 τοβρϑοίνθ βουπᾶ- ἸΔῈ οὐ οἵ (μ9 τοϑρϑοξῖνθ βουμπά- ανγθ ἢδ8 

Ὀθοοπιθ οχεποί, ὑΠ6 ἀἰβογθηί [ΌΥΤῚ8 ΓΘ οὔξθῃ υβθ04 ΡΓΟΙΗΪΒοθουΒβΙγ, 

ἱττοθρθοίίνο οὗ ἔθ οοπάϊ οηβ ὈΥ ψΕΐοι ἐμο αἰ δογθποθ γα Ὀγουρ δὲ 
δδουΐ, οὐ δὲ ἰοαϑδὲ ὁπ οὗ ἔμ αἰβογοηὶ ζουτηὴβ ροϑβ Ὀθγοπά [ἐδ 

ΟΥΖΊῚΠ4] βρῆοσο. Τμπθ ἱπ Οὐθοκ ψνύμφᾶς οὐτη6 ἴο Ὀ6 πϑϑὰ 8180 

Ὀοίογθ γόνγθὶβ ψἘ}116 νύμφᾶς, ὙΠΟ μα ἃ ἀΥΐβθα ἰῃ οοτη δἰ παίϊομθ {ἰκθ 

νύμφανςαυτάψνς (ὁρ. πᾶσα ἴτοπι πάνσα) ἀπᾷ ἤθη ΔὈΒΟΪ αὐο } Υ ἤπδ], 

ΔΡΡΘΑΓΘα ὈΘίΌΓΟ Θομβοπϑηΐίβῶ. ΤῈη6 β8πι|9 [0148 ροοά ψ] ἢ τοραγὰ 

1) Οηῃ δοοουπὲ οὗ χὰν νόμον ΟΌΒΘΣΥΘ ἐμδὺ [ἢ ΒΥΠΔΌΪο αἰνίβίοη χκατίνόμον 
ἯΔΒ ἴῃ ΟΡρΟδί(οπ 6. ρ΄. ἔο φαϊτνη. 

2) Οπ {π9 ΠΟΎ]Υ ἴουπὰ ἱππογὶροι οὗ αοτίγη 89 ο]ἀά ρβοποῖϊο ἀϊν δῖοι 
4{Π] βίον ἴϊ80}7 πὰ ῥγοίθγσίπρ θϑβρϑοίδ!!υ ἰμ9 δγ 0190 ὉΓΠῚ τὸνς ὈΘΙίοΓΘ 
ΤΟΝΘΙ8 δηὰ (0 δἰδέορς ἴοση τὸς ὈοίοΓΟ ΘΟηΒοηδηΐδ. 
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ἰο πἰξϊ8] ϑουπάβ. Πουῦὶο ἔογιβ κὸ Θ΄. στέγος : τέγος ὩὉοοῖ᾽ 

ὝΘΙΘ ΟΥ ΠΑ] ἀθροπάθηξ ου ἐδ ναγγίπρ ἴογιῃ οὗ {π6 πὰ οἵ 

ἔμ0 ρῥγϑοθάϊηρ σπογὰ (8 5689, 83. Βυΐ Ὀοΐῃ ἔουτηθ ἔπ θη ὈΘΟΔΠΙΘ 

ΘΘ,ΘΡΑ ἰβοἃ ἰπ '806θ. ΝΟΥ ἐδῖ8 Βυοίιδίίομ ἀϊά ποΐ ἴον {Π0 πιοεί 

Ῥαγί βίορ ἢθσθ.0 Ομθ οὗ ἐδθ ἀϊβογθηΐ ἔογπιβ ραϊηθα {Π|0 τηδϑέουγ 

Δ Θπ ΓΟ] ΒΌΡΡΓΘβθοά {π6 ΟἿΘΥ ΟΥ ἐδ οἴμοῦβ. Τμυ8 ἴῃ (ἢθ 

Αἰδο ἀϊαϊοοὲ ἐπθ δοουβαίϊνο ἴοτπιβ νύμφᾶς, τᾶς, νόμους, τούς οϑτη8 

ἴο 86 ἐμο ΟὨΪΥ ΤΟΥΤΩΒ ἷἰπ υ86, νύμφᾶς, τἄς, ψνόμος, τός ὈΘΟΘΠΙΘ 

οχίϊποῦ 1); ἴῃ [δἰϊπ 58έ69-- ΘΕ ΓΘΙΥ ργάγθ ὙΑΥ͂ (0 ἐόσ- (ἑεφ ἱοφαὶ). 

6 ἴ8Β ΠΟΡΘ ΘΥΘΟΥΥΜΏΘΙΘ ΠΊΘΙΘΙΥ͂ 84 απθοϑίϊοη οὗ ἐμ οἴϑοίβ οἵ 

ΔΗΔΙΟΡΎ, ὙΒΙΟΣ [0]ονοὰ δὔορ (89 τορυϊὰῦ ομδηρο δά ἰβίθῃ 

ὈΪδοθ, δηὰ ἐπθ οὔϑθ 18 Θϑθθῃ 8 }}}7 {Π|6 8816 88 1 9. ρ. ἰὰ ΟΗΌ. 

7μπσνο Ἠδὰ δτίβθῃ ΌὈΥ ϑυποορδίϊοῃ Ὀθϑὶἀθ δοχχίγο οἷο. δπαὰ 7μη το 

μεαά ἔπη Ὀ6Θῃ ἔογηηθα αἴδου (6 Ἰαἰξον δηα βἰ παῖ δῦ ἔοτγταβ (8 685). 

ΤῈ6 Ἰαἰθυ ΠΟῪ ογτμδίϊοη 18 Ῥ87γ8}19] ἐο ἐ:6 γουηροῦ τὸνς παῖδας 

(τοὺς παῖδας) ἰμϑίοαα οὗἩ ἐμῃ0 τορΌ ΑΓ τοὐςπαῖϑας. 

ΤΡ ἴῃ βδηά ἢ] -ομδηρθβ, ἐγαηβέογηηδίοηβ οὗ Άπ 818 ἐβγουρἢ ἐἶΐι8 

ΠΟ] ηρ 1π 1418 ΔΥῸ τη οἢ τηοτο ἔγθαυθηΐ ἰδ ἰγαηβίογτιηβί 0} 

οὗ ἱπ|{1818 ἐμγουρ ἢ (Π6 ῥγϑοθάϊπρ' ἤπαῖβ, 1 ΤᾺ]]Υ ΘΟΥΓΘΘΡΟΙ(Β αἶβὸ 

ἴο ιδΐ Ἧγ1ὁ ΠΙΔΥ͂ ΟΌΒΟΙΥΘ ὙΠ τοραγὰ ἰο [Π6 ομδηροθ ἴῃ (86 ΒΟΥ 

οὗ ἃ ψοΓα, πδιηθὶῦ ἐμαὶ ὑγδηβίουτηϊηρ ΟΡΟΥΑΙΪΟΠΒ ΔΘ [8. ΠΊΟΙΘ 

ἔγθααοῃξ ἴπ 8 γορτοϑδῖν ἀϊγθοίΐοῃ (δῃ οἱ Ραίϊ 08) ἔπϑη ὑπο8θ ἴῃ 8 

ῬΓΟΙΎΘΒΒΙΥΘ ἀϊγθοί!οῃ. 

ἴῃ ἐδο 80-08}10ἃ ἰατγβ οὗὁἨ ἤπαἷβ δπά ἰπἰ{16}8 ἰξ 18 ποὲ ΠΠΘΓΘΟΪΥ 

ἃ ᾳυρϑέϊοη οὗ {86 148ὲ ΟΥ {πΠ0 βγϑὶ βουμά ἰπ {80 ὈΟΟῪ οὗὨ ἐδὲ 

ψορὰ, Ὀὰΐ οὐνοῃ 480 οἵ {86 τηθάΐ8] βουπᾶθβ.0 ὙΤῃθ ἱπιροτίδηϊ 

Ραγὶ ἴθ ὑπαὶ {Π6 οαῦϑ οὗὁἨ ἰγαῃβίοσιημδίϊοι ἰαῪ ουΐδῖάθ (Π6 ὈΟΔΥ 
οὗ {ῃ0 ποτά, ἱπ {0 βγϑίέ οἂϑθὸ ἰὴ ἰὴ (Ὁ]ονίηρ, ἰπ ἐδ 

ΒΘΟΟΠα Ο886 πῃ (Π6 ργϑοθαϊηρ ψογά. Τ|6 τηοϑὲ β γι κῖηρ ΘΧΔΠΙρΪ68 

1) ΤῊ οχίβίθηοθ βάθ ὈΥ βἰἄθ οἵ εἰς δπὰ ἐς (ο] 6 Υ ἐνς δῃὰ ἐς, οὐ ΚΑ} 
ἐνς ΟὨ]Υ) 168 ἐΐ9 88π|0 88 τάς δπα τἄς, τούς δπὰ τός. Τί 'ἴπ Αἰξῖο πο Βυοίαρίοι 

Ὀούνθθῃ εἰς ἀπὰ ἐς οοπϊπυοὰ Ἰοπρ αἴξον ἐὴθ υἱοίουῃ οὗ τάς τούς τπταϑ ἀοοϊἀοά 
(8909 [80 δυΐδον Βοὺ. ἀ. βὅομβ. 668. ἀθσ Ί᾽88. 1888 ρ. 186 1), εἐπὶβ ἰ5 ἰὸ 

ὈῸ οχρ δἰποὰ ἔγομπι ἐμ ἑδοὲ ἐμὲ ἔπθ δοουβδῦνθδ τὴ Θοιπροηβαέϊοι 1θηκίδ- 
ΘΗΣΩρ ΤΟΥΘ ἔπ τοχαϊαγ, οὗνθη ἀδοὰ ῥϑβθ- ἔουπιβ, Μ 116 (μ6 ργοροβιοα 
8 ΘΘΠΟΥΔΙΙΥ Ῥτοπουῃηοθὰ ΟἿΪΥ ἰπ οἷ080 Θοπποχίου πὶ [0] ποτὰδ 
διὰ εἰς ΟἿΪῪ ΟΟΟΌΓΓΘ ΓΑΓΘΙΥ 88 ῬΘΌΒΘ-ΌΓΙΩ. 
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ἅ1606 ἰδο 5ΞΚν. οομἰπαίϊοηβ κὸ ργά δαμψαίξ, αἀσπόν ἀσοῃα, 

ΠΟΘ 22 ἕοοῖϊς ἐμθ ρἴδοθ οὗ 5 βγουῦρὰ ἐπ6 ἱπῆπθποθ οὗ {π0 γ ἰπ 

[86 φγθοθάϊπρ ποτὰ (8 648, 8)... ΤῊΘ δχργθβϑίομβ ἰδῖγθ οὗ [118]8 
πα 1η11418 τὸ {μπ8 ἰο0 ]1Ἰπιϊοά. 6 τοίδϊπ ἔπθπὶ ΠΟΎΘΥΘΙ 1Π 

ἀοίδα!ξ οὗ ἃ ἸοΓ6 Δρργοργίδίθ βῆοσγί Π8Π|6. “--- 

Οπ {86 δαδϑῖβ οὔ (6 δῦονθ οχρ᾽ϑδηδίϊοθῃ σψὸ οὐρμΐ, ἴῃ {86 

ἀἰβοπβδίοη οὗ βου πα οἴδηρθ, 0 βοραγδίθ ἴγοτμῃ 411 οὐδ ομδηρθ8, 

ἴποθθ τ ΒΟ ΒαρΡΡΟμΘα ἴῃ ἐμθ θορίπηΐηρ 8πΠα οπα οὗ ἃ βϑηΐθῃοθ 

δὰ ὍΟΙΘ οϑυβοα ὈΥ ἰἢϊ8 Ροβοῃ οὗ {6 βουπάβ. ὙΠ (86 

Ργθϑθοΐ βίἰδέθ οὗ ΟἿἿ βοίΐθποθ, {μῖ8 ἰδ υπύίογπαύθ Υ ΠΏ ΡρΟΒΘ10]6 

ἴῃ 8δη δχροβίου οὗ {86 ιἰβίουΥ οὗ βουπάβ, ψἘοἢ. ΘΥΘΙΥΜΉΘΓΘ 

ϑίατίβ ἴσοπηῃ ἰδ6 ρῥτῖπι. [πᾶρ. βουπάβ: ἐδ οδ8θ8 816. ἴοο 

ΠΌΠΙΘΤΟΙΒ, ἴῃ ΜΕΪΟ τὸ ἀο ποὺὲ ΚΠΟῪ ὙΠοίοΡ ἐδθὸ ποτὰ [88 

οὈἰδποα 18 ργοβϑῃΐ ἔοτπὶ θη 8080] 06} 7 πὶ 18] ΟΥ ΗΠ 8] τϑϑρθο- 

ΠΥΘΙΥ ΟΓ σοπαϊ ὁ Π}}7ἷ 80 ἱ. 6. ἴῃ {86 μιχίδ-ροβίἐϊου τι {Π6 

ΒΟΠΠὯβ οὗἨ οὐδοῦ σπογάβ. ΕΥΟΙῪ ὑδίηρ, ὙἘΙΟἢ ρῥτγοοθαθα ἴῃ (Π6 

ῬΓο βίοτος ρϑυῦϊοβ οὗ {80 βοραγαίθ ἀθυθὶ ορπιθηΐβ, ἰΒ Κποῦπι ἴο 

18 ὈΥ̓ ἱπαυοίΐοη ΟὨΪΥ. Βαΐξ ῥγοοθββοβ οϑυίβι ΠΥ Πδρροηθα ουθῃ 

ἴμοπ, αυἱϊΐθ 88 Θομρ]]οαθα 88 ἔποθθ ἯὙὸ 8 80 Οἰθῃ ΟΌΒΟΙΥΘ 

ἢ ἐδθ Ἰδίουῦυ ραβοθ οἵ ᾿δηριιαρο: οοηῆϊοὶ οὗ {16 ρϑῦβθ- ουτ8 

δηὰ {Π6 ἔΌΥΙΩΒ δ {86 Ὀθρίπηΐϊηρ οὗ ἐδ βθῃηΐθποο ὙΠ ἢ (86 τηθ6]14] 

ἰοττηβ δὰ οὗ ἐδ ἰαίίου σι Ο6 δηοίδμον, αὐἱέον ἴοβθ, πιϊουῦΐ 

Ἰραυπρ ΔῺΥ ἰγᾶοθ, οὗ Ο16 ΟΓ ΒΘΥΘΓΆΙ οὗ {πΠ6 ἀἰ θτθηΐ ἤοστὴβ τ ΠΙΟΣ 

δὰ ΔΥΐβοῃ ῬΒΟμΘ οΆΠ}Υ, οἰο. 76 8.6 τηοϑεϊυ ποί ἴπ 4 ροϑί ϊοῃ 

ἴο τϑοοπῃβίχιοί ἔμθθθ ῥυθ Ἰβέουϊο ῬγΟΟΘΘθῸ8 1 ὑΠ6Ρ ΘΟΌΣΒΟ ὙΠ 

ΔΩΥ οί πίγ. Απα οὐϑὴ ὙΠ0Ὸ ὸῪὸ ΜΟΥ ΟἹ ἐδ6 Ὀ8588 οὗ 

ἰπδίουϊο γθοογὰβ ὸ 8.6 οἴξοῃ ὑδάϊγ οἱ ἔγοτῃ (89 ἔδοὶ {μα {86 
παι θη ΘΧΡΟΒΙΟΏ, 88 τοραγὰβ ἔῃ ἰοττηδίϊοῃ οὗ (Π0 814] δπά 

1} 114] ραγία οὔ τογάβ, 18 βΘΠΘΓΑΙΥ 8.}}} 1088 ἃ ἔα ἐμ] Ρουθ 

οὗ (0 Ἰἐνίπρ' ΒρΘΘοἢ {Παῃ 88 γϑραγὰβ ἐπ6 τηθά 8] βυ]] Ὁ]68, β'πὸθ 
ἴπογ δά δτίβθῃ ὉΥ βουπά-ἰατγ Ὑ]οἢ ορογαίθα ἱπάθροπαθην οἵ 

ἴπ0 ΘΟπποχίοῃ ἴῃ ἐῃ6 βοηΐθημοθ. [ἢ Ὑτὶ Πρ 0Π6 βΘΠΘΓΑΙΥ τϑοϑ]]ϑᾶ 

ἴο τυϊπὰ ἐπ ἰβοϊαἰθὰ σψογὰ 88 δὴ ἱπάθροπάθηΐξ ὙὙΠ01]0 δηὰ οἱ ΠΟΘ Ρ 
οΥὐρ! οοκοά ἔθ βδῃάῃ]-ορογαίοπϑ αἰἐο θέ ΟΥ ΟἾΪΥ ἱπ ρου θοί]Υ 

ΡδΙἃ τοραγὰ ἰο ἔμϑπ)β. [π ἐμἷβ ροϊπί, ἰδ 18 ἔσθ, {80 Θχροβί οι 

οὗ [Π9 ϑιαμβιευιὶ ἔοστθ ἃ ὈΓΠΠαπὶ οχοορίϊοη. Βα σι ἴπ {86 



488 Βαηᾶὰῃὶ ἰπ ρῥτίπι. πὰρ. 8 644--645. 

οἶμον ἰδηρύδροθ 8 ἕοο 1116, 185 ἴοο τηθποῦ ἤθτθ. 16 βδῃά!- 

βγβίθῃῃιἠἨ οὗ (80 Ηϊπάοοθ ἰβ ποὺ ἔγθθο ἴγοπμη Ὑϑυοβ ρϑάδῃξο 

πἰοθίθθ δηα οχϑαρϑγαίθα ρϑπογα βαομβ; Ὁ 8 46 ἸΠΟΟΙΟΘΙΥΘΌΪΘ 

ἐμαὶ ἔπ6 Ὡδῖνθ βρθθοῦ, υπὶπῆυθποθα ΟΥ̓ σ,δπιτηδ 081 ὑμθου δὶ ηρ 

βῃοι ἃ Αἰγαγβ ΠΑΥΘ τηοΥθα ἴῃ πο ἰγδοῖ, το ἐπ 6 οΤΆΙΙΠΙΔΓΪδἢ8 

Ῥτϑβοῦῖῦο, δηᾶ ὙΠΟΝ Ὀθοδηθ (Π0 ὨΟΥΙΩΔ] [Ὁ (9 ντϊξίθη 6χ- 

Ροϑίξοπ οὗ Π0 Ιδηρυαροθ. Τμὸ ἐοίίογοά ἰδηριδρο οὗ (6 Υοάδϑ 

ΔΙΓΟΔΟῪ ΠΙΓΠ 8168 {86 Ργοοῦ ἐμαύ (Π6 βαπά ἢ! -ϑγβίθιι οὗἁ ἐπ οἰαβϑβίοαὶ 

Βαμθκυῖξ 18 πο 4 ἰμϊπρ οὗ παίυγαὶ ρτοσίῃ. --- 
Ιῃ ἔδοθ οὗ (86 οὐδ οὶ ΐηρ αἰ Που] 68. τὸ 8}4}} ὑπ γοοτο 

ποὺ υπάονίακο (86 ἐμϑογοίϊοαὶ αἰνιϑίοη τηθηξοπθά δῦουθ. Βαί 

10 βοϑιηθά (0 1Π|0 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ [0 ροϊηΐ οὐδ Βοτ δ ᾿ϑαϑί {86 δἰπιν 

ὙΠΟ ἃ ΙΠΟΓΘ Βοϑγοῆῖηρ ἱπυοδίραίϊοη οἵ ἀοίβ:]8 βῃου]ὰ δᾶγὸ 

ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰπ ΥἹΘῪ ἴῃ ἐδ ζυϊαγθ ΘΥ̓Θ ΤΔΟΤΘ ἕδη ΙΒ οτίο. 

Ἐ θπι, Ον. διιοὴς οΟἴμοτβ βομβυοδατὰ νὀ Βοτηδηΐα ΠΙῚ 4, ὅθ'ποοὶ 

Ττδπδδοί. οὗ ἐπ6 ῬΒΙ]ΟΪος 800.., ᾿ομάοῃ 1875--6 ν. 410 δ. Οατιϊαβ 

Βιυά. Χ 208 δ΄, βίονονϑ Ραδυ]-Βγαυηθβ Βοϊΐγ. Υ 61 δ΄. Ῥπομποὶ. 5 205 
Ῥδὰ] Ῥυϊποῖὶρ, ἀθσ Κβξ'Ρρυδοιψϑβοι, Ρ. 100 Μ᾿. διὰ ϑἰβθσθοσο, ΝΟαπ δ ηἢ 
Ζίθοιγ. ἔ. τοπδη. Ρη}. ὙΠΙ|Ι 248 δ, ΗοἸ] ἐμβαῦθθη Ὀὶθ ϑοορϑίοσ Μαπάαγὶ, 

1886, ὃ 44 ἢ. 88 204---222. 

Ρυῖπι.. [πᾶ ρ. Ρ6110α, 

8 θ46. ΟἿΪΥ ἃ ΓΤ ΟΠδηροβ οδῃ Ὧθ Θδἰ8Ὀ] ]8ῃ0ἃ πιΐ ῥτο- 

ὈΔΌΪΠΥ ἴθ οοπαϊἐῖο 4}}} ἢπ6] ἀπα ἰπ|{14] βουπάβ. 

ΕῚΠ4]1]γ. 

1. -ὅὧμ Ὀθοδηθ -ὅ Ὀοίογο οϑυίϑι ἢ ΘΟὨΒΟΠδηΐβΒ ἰῃ ἐδ ΟΠ]. 

806. ἄπ. οὗὨ ο-ϑίθπιθ, 5880 "ἀμό δ ἵἔπο βοπθ᾽ Ὀοϑίάθ "ώμόμ ὀξμῦμ 

ὙπῸ ΒοΙβοβ. ΤῊΪΒ ἰβ βϑονῃ Υ {μ6 ἴδοί ἰμαὶ ἐμ Ὑϑάϊο [8 
ΤΠΟΒΕΪΥ -ὦ, ΓΆΓΟΙΥ -ἅμ, ὈΘίογΘ Θομβοηδηΐβ, δπα -ἄμ ΓΑΙΠΟΓ ΠΊΟΥΘ 

[ΘΑ ΘΒΟΥ {μδῃ -ὦ Ὀοΐογθ υουθἶβ. 
Ιη οἷα 8810841 ϑ'δηϑκυι ὑΠ 9 ὈΥΠῚΒ 10 -ἄμ οϑῖηθ ἰο δ ἐΐ6 ΟὨΪ 

ΟΠΘΒ ἴῃ 1806. (ΟὈΠΥΘΙΒΟΙΥ ἰπ 6 ΕἸὔΡΟρΡΘαπ ᾿ἰδηρυαροθ ἐΠ6 [ΌΓΙΙδ 

ἴῃ -ὅ αἰπιοβέ θμ ΓΘ Ὺ Βα ρρΙαηὐθά {πῃ ο86 ἱπ -ὅφ : αὙ. ϑω-δεκα, ἵππω, 

1,Αἱ. ἄμο, ΟΙν. ἀα, Τὰν. ἀὰ ἴτοπηῃ "αμᾶ, σεγὼ ἴτοιι ἤφεγ 
(δ8 184. 664, 8), Ο.Βυ]ρ. ἄνα, υἱάξα. -ὅις σα8 τοίαϊπϑα ἴῃ Ὁ [ν. 

ἄαιι ἀδ (οἸάον ἀμ) Ἔπο᾽ δπὰ Οοίμ. αλέάιϊ ᾿οἰρῃλ (8 85). ΟὟ. 

Μονίηρον Καλμη Ζίβοιν, ΧΧΥ͂ΠΙ 211 8, 
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τοι ἐπμῖ8 ἰὁ ἸΏΔΥ Ὧθ δβδυμπηθα ἐμαί -ὅμ ὁπ66 Ἰηἰογοδηροα 

ΜΠ «ὅ ἴῃ ἐμ ἰοῦ. 85. 'ἰπ -ῦμφ 4180 8 "βδῶηόι τς βκσ. βμαϊ οἷο. 

(8 85). 
Οοτρατθ [πᾶρ. ἔᾳῦηι 66. 86. ᾿θ]]ΟΟἸκ᾽, τ Ιοἢ ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ ἄγοθθ 

οὶ "αῦμηι, ὃ 188. 

ΤΕ ἰ8 τογο ἀουδ Ὁ} τοῖο. -Ζὲ ἰπἰογοδδηροα τ ἢ -ὦ ἴῃ ἃ ΒΤ} ]Ὲ 

ΔΉΠΟΥ. Υ θά ἴς 106. 86. αφηά οὗ αφηΐ-ὃ 'ὅτο᾽ πυρροϑίβ ἐμ δσοπ͵θοξαγθ 
ἐμαὲ θοῦ οχίβϑίθα ἴῃ τίη. πάρ. 4 Ἰοὺ. 8ρ. ἴῃ -ὦ, πβίοῦ μδά 

ΑΒΘ ἔγΟμ -ὄϊ. ΤῊΘ Ἰδίΐθν ἔουτῃ 18 βαϊά 0 00 γοργοβθηΐθα Ὀγ 
αοἰἢ. αηϑέάϊ (βίθιι αη8{-). ΟΡ. {Π6 δοοίάθῃοθ0. 

Οοτραγο ἐδθ Βγροίοβϑὶβ δοοογάϊηρ ἰο τ ΠΟΩ [πᾶρ. "γδβ Ὑθ8᾽ 
ΔΙΌΒ6 ἤτοιῃ "768, 8 160. 

δ. 1. Τμαῦ ποπιϊπδεῖνοβ 1 αν. υθωώ δπὰ Κ[κν. δάκλᾶ (Ὁ]. 8δ641- 
λάψ-α8) τοργϑϑϑηΐ δὴ ἱπᾶὰρ. -ὅ ἔγοιη ὅδ, 88 88 ὈΘΘῃ ταδἰπέδὶ θὰ, δθθηι8 ἕο 
1Ὼ0 ΥΟΥῪ ἀουθίξ!. 

2, -ἰ ἀπα -ὦ ὙΘΙΘ ῬΓΟΠΟΙΠΟΘα 88 ΘΟ βοηδηΐθ ὈΘΐουΓΘ βοηδηΐϑ. 

ΒΕ. ς. ᾿ργόϊφ Ὀοβ4άθ ἔργόϊἑ ᾿ἀραϊποι᾽ (Β5Κν. ργάΐν δπᾶὰ ργάϊἑ, ατ. 

πρὸς δῃᾺ προτὶ, ὁΡ. πρόσσω ἴτοτη ἥπροτίω), [6 ΤΌΓΙΙΘΥ 6. ζ΄. ἴῃ 

ϑκτ, ργαϊψ-αὐηαγαηι τα αὐ. προς-ἔφερον. Ἐμρόγλ Ὀθδάα Ἐμρέόνὲ 

τοῦ (ΒΚσ. μράγψ διὰ μράγὶ, αν. Ηοπι. ὑπείρ δὰ Ῥὑπέρι, ὁΡ. 

Ηοπι. εἰν δῃᾶ ἐνὶ, ὃ 181 Ρ. 119). "πόας δηὰ Ἐφιόάδιε '“ποπογ᾽, 
[86 Ἰαιίου 6. 5. ἴῃ βικνυ. ηιάσδυ αϑίὶ ὙΔ6] οϑί. Οὐ. 88 122. 16θ. 

ἴῃ 16 ΤΏΘΠΠΟΡ -ἢν δηὰ -" ΡΓΟΌΔΟΪΝ 1πἰθγομδηρθά, 6. ξ΄. 806. 

88. Ῥῥλγάϊογ-ηι (ατ. φρᾶτορα) ἀπᾷ "δῆγάίξογηι (οίμ. ὀγσβατ). 
Ον. ὶ 192. 231 τοπι. 

Βοπι. 2. Οπ [δ0 δοουβαίίγθο ἔοσπιβ {ἰκὸ Ῥαξδ (ΒΚτ. ἀνἄηι) 8090 8ὶ 188. 
ΠῚ τλ0 οοη͵θοίυτο σίγθη ἔμθγο 8 τὶ ρεὶ, ἔποσο οχίβίοὰ Ὀοίσσθθη "ἀϊόηι δπὰ 
"ἄγη (Ηοπι. »α [α[. πᾶσοη) ἰδ βατὴθ τϑίδίίοῃ 88 Ὀϑίνθου "δήνγάίονν 
διὰ Τὀλνά(ονηι. 

8. γοΐοθ]θθθ Ὄχρὶοϑίνοθθ 8ηα βρίγαπίβ ὈΘΟΔΠ6 γοϊοθα ὈΘΟΓΘ 

γοϊςοα οὀχρ]οβίυθθ δπὰ βρίγδηΐ, 887 "δασαδ[γάϊγαὶς --Ξ "ἐαἀσί τ γαάϊναὶ 

ἼΘ ρᾶνο (0 {86 Ὀτοίμοι᾽ (8 κεν. ἀἀδά δῆγάϊγε) : "ἰἀσαὶλάδ --- Ἐά8-: 

αὐἰὐάβ ἴμθθ6 βίπονθ (ὁρ. ὅν. ἐά ψάμ). Οὗ. "-δά- ἔτοπι "-ρά-, 

τἀ δῆν8. -- "ἀρ δλιῖ8. 8 469, 2, "οαλιὲ --- "ρφεαλὴὲ 8 689, 1. 
ΟΟΠΥΟΓΒΘΙΥ γοϊοθά Θχρ]οϑῖνθθ δηᾶ βρίγαπίθ Ὀθόϑηιθ γοΐθθ 688 ὈὉθ- 

ἴογϑ γοΐϊϑϑὶοββ θα ρ]οβίυθθ πὰ βρίγϑηίθ, βῪ Ἐμὲ ἐδίρι τ ἐμ δαἀν 

γνώ Ἕπον ἰβοὰ (ἰοὲ μη Κπον) πιαοθ᾿ (ΚΞΚν. οὐδέάξ ρμγί), 

“«αἰὐταν νη αὐπσα στ ὦ,-- 

ΞΕ ΥῚ 



490 Βαπαπ ἴῃ τίν. [πᾶρ. δὰ Αὐγϑη. 8 645--θ46, 

᾿ἰόϊϑέϊδέ --- δα 8: δὲ Ὅμαΐ ταὰγ Ὁο᾽ (8Κκν. ἐώέ δἰψαϊ). Ορ. Ἐ)μᾳίό- τε 
Ἐγματίό-, Ἐροίδι τς "ροα τύ, 8 469, 1. 

δαηβκυι ἀπά ΟὝὑθθῖκ Θβρθοία]Υ ροϊπὲ 0 ϑ8:10}} 8.881} 018. 
4, Βγοηον (Ραυ-Βγαυῦηθβ Βοῖϊίῦ. ΧῚ 88 (.) αβδίριβ ἰὲ ἕο 

(818 αἷ8ο, ἐμαΐ 9 ποι. ϑῃάϊηρθ 86. πιᾶ86. ἔδθι. οὗ 2- δῃὰ γ- 

Βύθβ ΒΟ ΘΟ 168 ἤΑΥ͂Θ - δηὰ -7, Βοπιϑέϊπιθβ ποΐ, 6. 5. ΟὟ. ἀχμων, 

πατήρ, Ὀυὶ 5Κτ. ἀξηιά, ρὲἐά (806 ὃ 92). ΤῊΘ ἀυδ] γῇ τγᾶβ8 ἔογπιουΐῃ 
ἔγϑαυθηι Υ οχρίδἰπθὰ ὈΥ αϑϑυπιηρ ὑπαὶ (86 ἴοτιηβ τι βουΐ -π δπὰ 

“Ἶ ὙὙΘΤΘ ΟἿΟΘ 6 ΟΠΪΥ͂ ΟΠ68 'ἰῃ 086 δπα ἰπαὺὶ {86 πα] οοηβομδῃί 

Ἧ48 ὑγδηδίογγοα ἔγοπι ὑῃ6 οἰἤθῦ σοα868. [πῃ (ἢ86 ""ϑίθιηιβ οηὴ6 πρὶ 

αἶθο ᾿πηδρίηθ ἰμαΐ (86 ἔογπμιβ τὶ -ὅη- πιΐβουί ρτδἀδιέοη ἰ{κὸ 

ατ. ὀυρανέων- αοἰῃ. γαΡ͵7δη- ΟΟΒυ]ρ. ροζ)αη- (88. 219 οχίν. 8311. 

ὅ8ῦ, 8) δα ΟΥ̓ ΊΠΑΙΥ {πὸ ποτϊπαίννο τ ἢ «5, [Π6 οὔοτ πιῃουί 

“Ἢ πα (δμαΐ ἰμθη ἱπίογϊχίυσο ἰοοὶς ρ͵δοθ. Τα υποθγίδιη!ῦ 

ΒΟΎΘΥΘΙ Ὀγθυθηΐθ δηγίμιπρ Ὀοὶηρ ΠΟΘ ἀρ ΘΟ] Υ ἀΥγνθα δἰ. 

1π1014}]γ. 

1. 8- ἀἰθαρρθαγθὰ ὑθίογθ οοπβοῃδηΐβ δου -8) ῬϑυΒΑρΒ᾽ αἰβὸ 

δέου οὐδοῦ οοπβοηδηΐβ, ἤθηοθ (ῃ6 ἀοιθὶθ ἤοσηβ {πκ ϑ8έθ6ᾳ- δῃά 

ἰ64- ὁογοῦ. 8,66 ἃ 589, 8. 
8. Πουῦὶθ ἔογπιβ |1κὸ ᾿βήδηι δπὰ ᾿βέϊδηι ᾿δἰπι’ τάμό διὰ 

Ἐάμμό Ἐριγ δίας ἀπὰ Ῥηγλδίαλ Ἱταογι αν σοσθ ἀπ ἰὸ ἃ υδυγίῃξ 

οοπδίγιοίοη οὗ ἔθ ργθοθαϊηρ 801140]6. 800 ὃ 120 ρῥ. 112 ὃ 1δ8 

Ρ. 188 ἢ. 

8. πάρ. "οὶ ἴτοπι ἐμοὶ 60 8 187. 

ΑτΥϑδῃ. 

8 646. Ρτΐπι. ΑὐΥδῃ. 

ΕἾ Π41}1γ. 1. Ναβα]β δα]υϑίϑθα {πϑιηβοῖνθθ ἕο [89 ογρδᾶῃ οἱ 

ἐμ6 [0] ονίπρ ΘΟΠδομδηΐθ, 80 ὑπαὶ 6. 5,. -ἢ δῃὰ -2 ὈΘΟΔΠΙΘ -Κ 

Ὀοΐοτθ ἀ-, δῃᾷ -ἢ Ὀθίοσθ 6- Ὁ 

2, ΤῊΘ οπαϊπρ -αὐὶ αἰἰαίμθα Θοπιρίθίθ ΒΌΡΥΘΙΏΔΟΥ ἰῃ ἐδ 
ἃ60. 85. οὗ τηοϑὲ ΘΟπβοηϑηΐ βίθμιβ, ἐῃθ οὐἱδῖὶη οὗ ποι πιιρί 

ΔΡΡΑΓΘΗΝΥ ὃ Οχρ αϊπθα ἔγοπι βϑηάμὶ τϑ]αίϊομβ. ΑἈπαιοβουβὶῦ 

«ἀη ἴῃ ρτοίθγιἐθθ Κα ἄ8- τε ̓ γϑην. 866 88 231 τοηϊ. θ45 ρΡ. 489. 
8. Το οχρίοδῖνοα πᾶ βρίγδηΐθ, σι οι μα Ὀθοοπιθ τοϊοθὰ 

Ὀοίογθ ἰπἰε81} συοϊοθᾶ οχριοβῖνοθ δῃα βρίγαηίβ, τϑιηδί θα γοϊοϑᾶ; 



ἢ 646--641. Βαηάηὶ ἰπ Ατγϑη. 49] 

ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΑΙΡῚΥ ἐμοθθ, πο μα Ὀθοοπια γοϊοθίθϑθ Ὀθέοτθ 1π|{14] 

γο 6 1688 ΒΟ. Π48, τοιηϑ᾽η64 γοϊοθΐὶθϑθ (ὃ 645 ἢπα]8 8). ἐ διὰ ἃ 

οὐοτοα πηοϑὲ ἔγθαυ θη ν Βπ4}}γ. ΤῊΘ δϑρίγαΐίθθ, ἴγοιῃ οὗ οἱά 

ΤΆΓΘ ΠΑ], ΙΠΏΔΥ Πάᾶγα ἔδθη Ἰοβί {6 δδρ᾽ γαίῃ ἱπ {18 Ῥοβι τ οη. 

«2 διοοά Ὀοϑί4θ -8, -ὦ Ὀοβίάθ -ὁ; -ὦ δηᾶὰ -Ἔ τὸ ἱπᾶρ΄. -ὃ δηᾶ -ὦ 
ΟΓΘ ΓΘ (8 8396). 

-«αἋ8 δὰ -ἅδ, 6 ΔΌΒΟΪυΘΙΥ 14], ραβϑϑα ἰπίο -αῇ δηᾶ -ἀἢ 

(81κν.} ΟΥ στοὰρβ ϑι πη δῦ ἰο ἔπθβθ, δηῃὰ 1Ὁ βθϑὴβ ἐμαὶ ἐῃιθ80 

ἴογηηΒ, ἰηἰγοάποοα α͵8ο ἰηΐο ἐμ6 Ῥοβιτοη Ὀοίοτο νοϊοθα οχρ]οβῖνϑϑ 

Δῃ4 ϑρ᾽γδηΐβ δπὰ Ὀοίοτθ σοῦ ]β, ὈΘΟϑΙΘ ΒΘΓΘ -ὖ δῃηά - ΔΙΓΘΔΑΥ 
ἴῃ ὑτῖπι. Ατγαη. 8660 ὃ δῦθ6, 8. 

Τ1{14}}γ. 1. ζἀέ- Ὀθοδθ (ΤῈ 0η 880] αὐ0 }]} ἰπ|ε181}} ἐ- : 
δκν, ἑώγψα- ΑΥ. ἐξίγψα- 'χυδτίιιθ᾽ ἔγοτι "ζέμγ-, ὁρ. Αν. ὥ-αἐέγψα- 
ἸοαΡ ἐΐπηθ8 γϑρϑαίθα᾽, 866 8 47]. 

2. 8- Ὀθοδπιθ ᾧ- δἰ ̓ -ἰ, -ὖ οἷο. (δ 856, 1), σβοποθ ΚβΚΥ. 

δ. Πρθποθ βυοἢ οοἸ δἰ παίϊομβ 88 ἤξ δάξ, δέ ἤπια, αἰοί ὅξδα, πᾶ 

ἐβδιέγάηι. 

Β ὁπ. Κβῖηοθ Ἧὸ 6ΓῸ ποί πδι1ϊβοά ἴῃ αϑϑυχηΐηρ ἐμδὲ ἔπ ἰγαπβἐἑΐοη οὗ 
8 ἰο ᾧ (8) ναϑ 86}}} δον ἰῃ ὑπ9 βδηβικτὶς βοραγαίθ ἀθυθορπιθηὶ, ἐπβ ρῃθηο- 
ΘΟ. Οὗ βαπαδΐ πιυβὶ Ὀθ γοΐογγθα Ὀδοὶς ἕο ἐπ Ὀυΐπι. Αὐγϑη ρογϊοά. [ὲ 18 

᾿πηπιαί θυ] ΘΟ ἴῃ ἱπάϊν 8] οα868 ἯΘ ἤᾶγθ ἐο ἀθ4] υ|ῖΐῃῃ ἃ ργῖπι. ΑΥ-: 
πΟΤ-ΘΟτ ὈΪΠ δἰ 0) ΟΥ ὙΠ ἢ Οὴθ ὙΙΟΙ πδὰ γϑέ δοτθ ἱπίο Ὀοίπρ ἴῃ βϑηβικγὶς 
ἰ90 ἢ. [πη ἐπ Ἰαιίοῦ οὐϑθ ἰὲ 18 ἃ αυθβέϊοη οὗ ἱπιϊξαιΐοη οἵ οΟΪΔοΣ πιοάο]8. 

8 647. βαμδκῦι. ΕἾἾΠ48. 

1. ΤῈ -Φ, ΜΟΙ ἀγο86 ἔγοπι ρῥυγῖπ). ΑΥ. -αἱ τ ΠΘη Δ ὈΒΟ] ἴθ  ]γ 

ἤπα] δῃὰ Ὀοῖοσο δομβοπϑηΐβ, 88 8180 ἰπίγοάυοοά {ἢ (π6 ποχὲ 

ΟΡ Ὀορδῃ ὙΠῚ ἃ βοπδηΐ, 6. Κ. -ὃ α- ἴῸΓ ΤΟΘΌΪΑΥ -αἱ α-, ορ. ΑΥ. 

Ζαδίαψ-ἃ ΟΟῬΡογθ. ἀαβίαψ-α ᾿ἰαΐο ἐμ παπάᾶ᾿, 106. 86. - αὶ Ἰοναγαβ 
ἃ ἰἰηρ᾽, Βοίογθ σ-, ΒΊΟΝ ΤῸ 18 Ρατὲ ἀἰβαρρθαγθάᾶ, -Φ γϑιηδϊπϑᾶ, 

Ὀοίοτθ οὗμοὺ ϑοπδαπίβ ἰὑ γγὰ8 βῃογίθῃθα ἰο -«. υάμὲ ᾿ϑημη ἴτοιη 

ράμξ αϑηνέη 1ο6. Ἵπ {π18 ἔογοϑί, φάμα ἄβτέ ἴτοῃη υάπξ ἄβθτέ 'ὭΘ 
γᾺ8 ἴῃ ὑπ ἴοτοοί. ΤῊϊθ 1088 οὗ α- ψϑ ἴπ ἰΐβ ἄγβί ὈθρΙΠΠΙΠΡΒ 
ἴῃ ἰδ6 Ὑοάϊο ρογὶοά. 

Τη0ὸ -ὅ πηϊοῦ μα ἰαῖθη (Π6 ρῥΐδοθ οἵ -αϑ (8 646) ναϑ8 
ἰτϑαίθα ἱπ 1Κ πϑῆηοῦ. αἀπψό ᾿πψάμι Ὅπθ ἰο ἐδ6 οἰδμοσ, γἄηιά 
μοῦσα Ἄδπια βροἶκθ᾽, 
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«ὧν ὈθοΟΔΠΙΘ -ὦ ὈΘίΌΓΘ βοπδηΐίβ. δίγίψά αὐαάαέ ὭΘ ραγθ ἰὸ 

ἐη6 ποπιδη᾽. 

2. Το δβϑιτη]δίου οὐ [6 π8881]8 ἰ0 [Ὁ] ουσίπρ' ΘΟΠΒΟΠδηΐβ 

(8 6460), τοπιαϊπθα 6. ρ. ἐά καοίηι ᾿Ὠἰϊ8 βαρθ᾽, ἐάμ ἀξυάπι 

Ὑ18 ροᾶ. -2,. ρΡαββϑᾶ ἰπίο {ῃ6 8βο-οδ θὰ ᾿ἀπυθυᾶγα Ὀθίογθ 5810]- 

Ἰαπίθ, ἃ διά στ, 6. β. ἐᾷ ϑϊδνάπι “πἰ8 Ἰοπ᾽ (6ρ. ὃ 199 τοπι. 1). 

8. -γ ὈΘΟΔΙΙΘ -ἢ θη ΔὈΒοΟΪα ον ἤπα]. Ὗοο. η»μάξαξβ ποι μοῖὶ 

- αὐ. τηπ"αίαγ' αν. μῆτερ. 8. Ὁ]. ρμογῖ. ἀβ-ὼ} τα Αν. ἄμ λ.ατγ' 

ἔγοπῃ ΑΥ. α8- “θο᾽ (8. 290). 

ΤῊ γ, τ Βοἢ μδα ἢγϑὲ Ὀθοοπθ πὶ ἱπ ϑαπδίεσις (ὉΥ 7), δ]80 

ὑπάδονθηΐ ἐπὶ οἴδηρο. ἀξαΐ, --α άξκαν που τηδάθϑέ, 6 πιδάθ, 

ΠΟΘ 2. 855. ΔΓΟ80 ἔἴτοιῃ ἤα-ζαγ-δ, πΏΘη 8. 865. ἔγοη ἔα-ζΚανγοῖ, 

4, Αϑο] 6 7 ἤπ8] δχρ οδῖνθδ δπα βρ᾽ γϑηΐβ γογθ ργοπουπορὰ 
γοΐθ6 1688. ΟὨ]Υ, ἤθπο0 ἤθγΘ 6. ρ΄. ἑάξ '[[Ὠϊ8᾽ ἔγοτῃ ἢα-ἀ. Ἱπάρ΄. Ἡδ-ἀ. 

Το ἰανν, ἱπῃογι θα ἔγοιῃ (86 ργθιυύδη ρογοά, ἰδδὲ 6χ- 

Ρ᾽οθῖνοβ δπά βρίγαηίθ ΘΓ Ῥγοπουποθά γοϊοθὰ δοΐογθ νοϊοοθά διὰ 

νοΐ 6 1688 Ὀθίογθ σοΐθθ θϑθ θβχρ]οβίῖνθθ δῃὰ βρίγαηίθ (8 645 8πα]8 8), 

γ8 [0] Οοα ὈΥ͂ Δῃ 8ηΔ]ορίοαὶ ἱππουαίίοη. ΤΉΏΘΥ βαϊὰ ἐάξ ρῥιάϊαπι 

ὙΠῖ8 ἔγαϊ", ἑώά αἀαίγάπι (8 μκἰ δ (ρτα. ἡ. ᾿ι64) δπᾶ ἀῤῥαναὶ 
»δάϊαμι, ἀδιμαγαά αἀαϊγάηι (ρτὶπι. ἵ. Ἐῤδλογοί  ὈτουρμιἾ, δὲ 

ἑάὰ ἄππαηι (οοά᾽), ἑάά υάβέγαηι (γτο88), ἑάά »νιάαϊμε (ΠοΠοΥ} 
ΟΡΡοβϑᾶ ἐο Ἰάδμαγαί ἄππαηι, --- οἀβίγαπι, --- πιάάδιι. ΤῊ Ἰδείον 

βίαίθ 88 ἰουθ θὰ ουὖὐδ δὰ ἀδλαγαά ἄπηαπι οἵο. ἰηἰγοαποθϑα. 

ἀδλδαγαα ἄππαηι ἴον τορυϊανῦ ᾿Λαδμαγαὶ ἄππαπι αἴϊου ἀδδαγαά 

ἀαίνάνι δὰ ἐάἀ ἄπμημαηι τὰ Ὀ6 σοπιραγοὰ σπιΐ δασηιά- 'ῬΟΝΟΙ- 
[ω], ΒοΙρία]᾽, ἴοτ τϑρυϊανρ "ξαζηιά- αἴίον ῥασαλέ. ἀδῃᾷ ἐέφηιά-, 866 

8 472 τοι. 

- τϑιμαϊποα ἴῃ ἐμ6 οἱ οοτηδἱηδίίου δλάγαί- Ἰοὺ Ηἷπὶ Ὀτίπρ᾽ 
(ἰπ]αποίϊνο δῥάναϊΐ -1- ρατέϊοϊα μ), Ὀδοδαβο ᾿ξ 88 ἴδ]: 88 8 βἰῃρὶθ 

ποτὰ. ὅοο Οβιβοῦ᾽ 2. ἀἰθϑοῆ. ἀθ8β Ῥογί. 42. 

δ. -ἔ σ- Ὀθοδη6 -6ο-, 88 ἀασάοσοα ᾿ἀαθαίαπθ᾽, -ὁ ἐ- ὈθΟθΙΩΘ 

«οἶς (-οοἶν-), 88 ἀαδοδαίάπι ᾿ἀαθαὶ οδηΐαπι. Οὐ. 88 8352. 855. 

Ορ. αἷβδο ὃ δδ1, 2 οὐ ἐάβομάϊνμη ἀθο. ᾿Π686. ΘῃΘΙΏΪ68. 

6. ΤῊΘ οπάϊηρβ -αΒ ἀπ -ἄ8θ μαγθ Ὀθθη ἰγθαιθά ἰῃ ὃ ὅ5θ, ὃ. 
β46. 647, 1. 
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“ἢ ἈΡΡΘΔΙΒ 'ῃ ραῦβα ἴου {Π6 τ ]Οἢ ἀγοβθ ἔγοπι [παρ 8 ῥυῖπι. 
Αγ, ὁ αὐΐου ἐ- ἀπά τςνόνοὶβ (8 556, 1), 6. ρ. ἀσὶδι Β6θρ᾽, δπώξ 

05. [{18 ἀποοτίδιη Ἡβϑέμον {86 ἐγϑηβι(ἷοπ ἰ0 ἢ 88 ῥΒΟ ΘΑ] 

ἀουθϊορθα οὐ ὙΒούμοΡ 1ξ 18 ἃ χαθϑέοη οὗ ΒΠΔΙΟΡῪ δἰξονῦ ἀδυαΐ -Ξ 

ἀξθα8 οἷο. - νὰβ τοίαϊπθᾶ ἴπ Ὑϑάϊο Ὀθίογθ ρ- δπά ζ-,) 6. ᾧ. 
ἀψαμα μά (-ΞΞ Ζεὺς πατήρ), Ὀὰχΐ ἐπ ραιβθεΐουπι ἴῃ -} ἔογοθὰ 

ἰϊ ὙΔΥ ἴῃ 8180 Ὀδίογθ [ἢθ8θ ἱπιι 8] βουπάβ, ᾿υ8ὲὺ 88 ἔθϑσθ 8βὲ1}} 

Ρροαγθ (Π6 ΟΔΟΥ Θπαϊπρ' -α8 (6. δ. ψάβ ράϊιϊβ χαὶ ἀοχηΐπυ8.) ἴπ 
γράϊο Ὀοέοτα }- ἂπά ζ-, Ὀυΐ Ὀοϑι4θ {818 δἰγεδαῦ αἷ8δὸ -α. -ᾧ ἴοο 

ἰ8 8{}}} Ὑ οάϊο Ὀδίογο ἐσ, ψθτο ἐ- Μγ͵188 Ῥγοπουποθα ΟΘΥΘΌΓΑ] (8. 552), 

6, ᾳ. δώεἰξ᾽ ἐϑάηι ᾿ΒρΙοπάϊἀυ8 ἐυ᾽, Βυὶ θοϑίάθ ἐπ18 αἷδο ὁοΐβ ἐσάηι, 

ἃ ΠΟῪ ἰογηδύϊοπ ἰοῦ ἐδ 6 ΒΠΔΙΟΡῪ οὗ -α8 ἕ-. 

εὐ ΤῸΓ -8 8ηα - 84180 ὙθΘΥΘ ποθ ἀϊὰ ποὺ Ὀδοοηθ ἢμπα] 

80] Δίου ὑΠ6 1088 οὗ ἃ [0] οὶηρ ὀοπϑοπαηΐ (7.). 6. 5. ἀξ 6 να8᾽ 
τε ᾿αερ(), ἀ͵αΐἥν Ἂθ ονθγοδιηθ᾽ -ΞΞ ἔα)αϊδ() ; ορ. ἀζαΐβ τε Ῥακατγί 

ἃῦογο 8. ΑἸβοὸ -ἴ ΞξΞ «δέ, 6. δ. 8. 86. ἰπ͵]υποί. δου. πάξ τα Ἐμαδ-ΐ 

ἴτοῦι παὰ- ἴο δἰξαϊπ᾽ (ορ. 8. 886. υάῤδῥέ ἫΘ ἰ8 π.]Πηρ᾽ ἔγοια υαΐ- 
ὃ 899). 

Οὐ ρίπαὶ -ἶϑ, -ἶϑ ἢδα Ὀθοοπιθ -ἐδ, -ὖ ἴῃ ῥγία. Ατγδὴ Ὀ6- 

ἴοτο γοϊοθὰ δὌχροβῖίγθθ δπά βρίγϑηίβ, 6. ᾧ. ἤραξ δ ἀαασαίϊ “δ6 

Ἰηϑϑίοῦ ρσίνοβ. - (-:- ϑ81|κγ. -ὅ) δἰγθδαῦ δ 8 ΘδΡΪῪ ροτγὶοῦ, 
ῬΟΙΒΑΡΒ ἰπ (80 ΑΥΥΔΩ ὈΥΐπι. ΘΟΙΠΠΙΌΠΙΥ (ΟΡ. ΑΥ. ἀμΖεϊξα- ᾿αἰἢ- 

οὐ] οὗὁἨ Δοοθββ' αἀμ-υσασαΐ- ᾿βΒρθαϊκίπρ θ81γ᾽), οϑπθ ἰ0 βίδῃα 4180 
Ὀοίογθ σὑόνθὶβ, ἰἰαυϊάθ δη4 π888}8 ἐβγουρβἢ βοπογα Ἰβαίοη ὉΥ͂ 
ἈΒΔΙΟΡῪ δπηὰ ᾿θῖθ ρββ8θα ἰπίο -" ἰπ ϑ'δῃβκγίί, 6. 9. ἐγίγ ἐψάρι 
ἀδῖβ ϑρίθπάουτ᾽ ἔγομῃ "ἐγ. ΤῊΪ -" [θη Θα1η6 (0 ὉΘ π86ἀ ΟΥ̓ ΔΠ8- 
ἸΟΩΥ 81|80Ὸ Ὀϑίογθ νοϊοθα Ὄχρίοβίνθθ δηὰ βριγαῃίβ, 6. ρ. ραϊὲγ 

ἀρσααίὲ ἼΠ6 τηδϑίον ρίνϑβ,, δϑπώνγ ἀασαίἑ ὯΠ6 801 ρίνοβι, ράξγ 

ὁβαγαϊῇ ΒΘ τηϑβίθῃ. Ὀνὶηρθ: ὑμ6 σοβυϊαῦ ἔογιηβ δὰ Ὀθθη ἤράϊξ 
ἀαάαιϊί, "ομά ἀαααίὶ (ορ. ἀπε ἀδ- ᾿ἱπιρϊουβ᾽, ὃ 591) δἀπὰ “ράδᾷ 

ὁβδαγαϊὲ (ορ. αυϊδηξ 1ἰ014.). γ ψγαθ δύϑὴ αἷ8ὸ ὑγαπβίογγθα ἐο [86 

Θπάϊηρ -α8 ἴῃ Ὑράϊο, 88 ἀδναν 'μοτβθ᾽ ὀγωίάγ ᾿'τοποσπϑά᾽., 
1. Οὗ ἔγο οὐὁἩὁ πΊΟΓΘ ἢπ8] οοπβοῃδηΐβ (οχοθρί ὁ 8πα [9 88 ἐῃ6 

ΒΘΟΟΠἃ ΟΟΙΩΡΟΠΘΩΐΒ οὗ αἀἰρῃίμοηρθ Ὀθίοστο οοπβοπϑηΐθ) ἰδ ἤγβι 

ΟὨΪΥ νὰ8 ργθβθυυθᾶ, αδὝῥαγαη ἜΠΘΥῪ Ὀγουρ θ᾽ ἔγοτι "α-ὀδαγα-Ἠΐ. 

ἄζαν 6 τηδάθ᾽ ἴγοπι ἔα-ζαγ-εΐ : ΑΥ. σον (ρει. Αγ. ἔσαγ-ἑ, Ἰπάρ. 
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Ἐγογ-). ἄβ ὯΘ νῶ8᾽ ἔγοπι ᾿8-, ἀ-7ᾷ ὯΘ ογθγοδπηθ᾽ ἔγοπμι ἔα- 
7 δε  Αν. οδὶδέ ὍΘ τἸηδᾶ4θ Κπονη ἔγοτῃ σαρό-. ἄρ ᾿παίοτ᾽ ἴτομι 

Ῥάρ-βδ: Αγ. δ. αξοά-ἑἰ ᾿αἰνίπθ βογνυῖοθ ἔγοπι ἔ-ἐζέ-8. : Αγ. α- 
πιογ ία-ἰὯ8 “᾿Ἰγατηουίδ γ. αὐξ τορίου οὗ {Π6 βκγ᾽ ἔγοπι "αἰ, 
ρΡτΐίμι. ἢ, ᾿αϊδ-8 (8 401 τϑῃ. 2). υάξ 'Βρθϑοβ᾽ ἔγοπι "ναξκὲ : Αγ. 
υᾶχὲ Τιαὶ. οὔχ, Ἰπᾶρ΄. ἔμῦᾳ-8 (8 55θ, 1). 

ἀδιᾶνγν ὍὋο Ὀσουρ ̓  ἔγοσθι ᾿α-ὁπᾶγ-- (8-δοιῖϑι). Νόοπι. 86. 

»γάν ατιοᾶ ἴον αν β᾽ ἔσοτῃ Ῥργαῖ- ὃ. Νοιι. βρ. ἐμαάῃ “τα πάθηθ᾽ 
ἔτοια Ἡμαάηέ-8. 

“Ὦ ἈΡΡΘΑΓΙΒ ἰηδίοδα οὗ -" Δὐον βῃογί γόῦγοὶβ, 88 ἀδῥιαγαηῆ, 

ἱμαάπη. . 

ΤῊ6 58: π|ρ]1δοδίϊοη οὗ ἤη8] οοπβομδηΐ σγουρθ 8 οἱάθν ἔμιδη 

{π6 οτἱρῖη οὗ βῃογῖὶ παϑ8] σ οῦγθἶβ ἴγοτῃ δῃογί υόνοὶ -[ π88] ὃ6- 

ἴογθ 8.1. ΤῊΪΒ ἰ8 ϑῃοσσῃ ὈΥ ἰμ9 ρθη. 86. ἀάώη (ἀάηη) ἴτοτι "ἀάπμ, 

2. 85. ἄσαπ (ἀφαπη) ἴτοτπι ἔα- σαηϑδ. 866 ὃ 199. 

1 ἃ Ἰοῃρ γΟΥ6] ρυθοθαρα {6 884] -ἰ- 8, - βίοοα ἴῃ ΟΠ 

αὈδοϊαΐθ ἤπα Υ., ἰπ οΟπαϊΠοπθὰ ἤμδΠ Υ ἃ Ἰἰοπρ 884] σοὶ 

ΔΒ ΡΓΟΠΟΙΠΟΘα ἃπά -8 ῃ8Δα [ἢ 8816 ἴὈΓΠὶ 88 δέξο ΠΟΠ-Π884}1804 
Ἰοῃρ τσόνοὶβ. αἀδνᾶημ ἱδαυοθ᾽ 'ἰπ ρϑυϑα, δὰ ἀδνᾷϑ ἐ-, ἀξυᾷὲ 0ς) 

ἀξδυᾷἷν ρ»-,) ἀξοᾷ α-. 8ηθη ᾿]Ϊοθ᾽ π᾿ ραιβα, δαὶ 8η »-, ἐπῶν 
α-. υἱανάπ ᾿Κποπίηρ᾽ 'π Ραυβο. Ὀυΐ υἱάράβ ἰ- οἴο. ἀξᾶμ “Ὦθ 

βἰιγοίοηϑα᾽ (8-δουγῖϑί, ἔγοτῃ ᾿α-ἰἄη-8(-ἢ, 1. 85. ἀἐᾷβ-αηλ ἴῃ ρδιβ8, 

Ὀυΐ ἀΐᾷ α-. 

ΒΘ. ΒΎΟΠΊ (18 1ἢ ΒΘΘΙῚΒ ἰο ΤΟ]]ΟὟ ὑπαὶ ,3, δου ἸΟΩΩ ὙΟὟΤ6]8 ὈοΙΟΓΘ 

«8. ποῦ θηάϊηρ (86 δβθηΐθῃοο, δὰ Ὀθοοπηθ ὙΠ ἢ Ὀγθοθϊηρ ὙΟὟ 6] ἃ πδ88] 
γΟὟΘ] ΘΔΥ 9 ἐμ8η ΘΒ ογο. ΟἱὁὨ ΘΟΌΓΒΘΟ ἴῃ (818 φυθδέϊοη ἔπ ΓῸ ΘΟπι08 ἱπίο 
οοπϑδίἀθγαίίοι ὑπ ἔδου [πδὲ ἔῃ 9 ἸΟΠΩ ὙΟἼ76]8 ἴῃ ἐΠ9 δοουδαίνο οπάϊηρδ -ἄν -ν 
«ἴη ᾶνο ποὶ γοῖ Ὀθθη 8618 ϑοίου γ οχρ]αϊποά ({Π0 1αδὲ αἰϊοπιρὲ δὲ δῃ 6χ- 
Ρ᾽απδίϊου ὉῪῚ Ηδηββθη ἴῃ Κυμπβ Ζίθοην. ΧΧΥ͂ΙΙ 615), δπὰ ἐμαὶ ἐμ9 ποῦ, 
οἱἀνάμ ταβ ἃ ὩΘῊ ἴογιιδέϊοη ἴον Ἐνίασάς (ορΡ. ΑνΥν. οἱδοᾶ͵ ατ. εἰδως). Τα 
ἔπ6 οπάϊηρ ἸΟΠΩ ὙΟὟΘ] ἘΦ 5» 1 8 ἷδ ποξ Ῥχγουϑα 88 οἱὰ ἱπῃογίἑοὰἃ ἰῃ δηὴγ οἵ 

11:0 ὁ088685 ὮΘΓΙΘ. 

8 648.(Ὀ. '΄ληβκΡνιν. [π1016] 8. 

1. Οκ ἐπθ ἰοϑβ οὗ -α δου -ὃ, -ὅ, 806 ὃ 647, 1. 

2, -οἷ»- (-οοὐ-) ἔν. - ἦτ, 866 8 647, ὅδ. 

8. , αἷβο οδυϑθα ὀϑγθυγα ἰϑαίϊοη οὗ ἃ ζο]οσίηρ μ, {ἢ ἰδ0 

ἔνο βουπᾶβ Ὀοϊοηροὰ ἰο αἀἰβογοηΐ πογᾶβ. [Ι͂ἡ Ὑοαϊο ράώγὶ "68, 

ΙΝ 
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υάγρ πάπια, ργά λαῃψαίξ, ἑπάγα ὅπαηι, ἀασπόγ ἄνεμα. Ον. ὀδλάγα- 

πιᾶπα»8 ἴῃ ὃ 199 δηὰ ἐδ ρῃοποίϊο ὀχ ρ δπδίϊοη οὗ 18 οτὶρίπ ρίνθῃ 

ἰῆσγα. 

4, -ᾧ ομαηροά ἐ- ἰηἴο ῥ-, 88 ἐβοίῥ ἰράηι. Οὗ. 88 852. 6471, 6. 

Β 6. Οπ Μέ ξάλ οἷο. 8660 8 646 ἱπιε1415 2. 

8 6Θ4θ.0 Ιγτδαῃΐδη. Ε'1Π88. 

1. [ἴῃ Ἰαίθ Αυρβδέϊο ἢπαὶ -ἄ, -ξ, -ὦ σποῦο ββμοσγίθηθα 1 Ρο]γ- 

ΒΔ 6 τοῦθ. Νόμι. 8ρ. δαφμα Ἁττηγ" : βΒΚγ. δόμα. Νοιῃ. 86. 
ὑγαία “Ὅγοιϊ ον : 5Κυ. δῆγάί. Νοιι. ἀὰ. ρεΐγα Ἴ86 ἔπο βοῃβδ᾽: 
δκν. ριέγά. Νοιι. 80. δον" ζαϊξἡ ᾿αἸἰἰδ᾽ : 5Κτ. ὀγλαίί. Νοπι. ἀα. 

φαϊδὲ ὯΠ6 ὕνο πιδβέθσϑ : ΞΚκρ. ράξξ. πιαΐηψω Ἐ86 ἔτγο βρί γι ἐβ᾽ : 5Κτ. 
παηψή, Οα ἐπ6 οὐμοῦ Βαμπᾶ 6. ρ. σ΄ μιᾶ ἰπβίγ. ἐο χὰ ᾿'ϑαγί᾽ : 5Κτ. 
7πιά. . 

ΑἸ] θπ8] νοῦν ]8 ἃγθ Ὑσιθη 88 Ἰοπρ ἴῃ Οδρᾶ, ποῖ ΟὨ]Υ δαῤφμᾶ 
Ἰπαϊην, Ὀὰΐ 4180 6. . δαγᾶ 2. 80. Ἰπηροῦ. τὸ 5Κν. δλάγα τ. 

φέρε, ἀξ 8. 8ρ. ἱπάϊο. ΞΞ ΒΚν, ἀϑέξ Οὐ. ἔστι. 1ὲ 8 ῬγοῦΌ Ὁ 

ΠἸΡΌΝΥ δβϑυμηθᾶ (μαὲὶ ἔπθθθ Ἰοπρβ δῖα ἀὰθ ἰὼ 8 ἰδίθν ἐγϑῃηθ- 

ἰοττηδίΐοη οὐ {Π6 Ραγί οἵ γτϑἀδοίουτβ δῃὰ ἐμαὶ ἐμ 6 Ὺ Ὑ6ΓΘ ργοπουπορᾶ 

Βῃοτί --- ροῦῃαρθ ὙΠῺ ἃ [6 Ὁ δχοθρίϊομθ --- ἰπ {86 88Π|0 ΠΙΒΏΠΘΓ 

88 Θἰϑούθογθ, αὐ ὑπ ἐπ οὗ {86 οτἱρὶπ οὗ (9 Ὠγπμμ8. 8360 

Βανι μοϊομδο Ὠΐϊ6 Οδρᾶ ρ. 61 ἶ, Ηδπάθυοβ ῥ. 8. 

Ιῃ ΟἸὰ Ῥογβίδῃ ἐπ ἀουϊδίϊοηβ ἔγοπι ὑΠ6 αυδη εν, ἩΒΙΟἢ 18 

ἰ0 ὃῦὉ6 οχροοίοα ὈΥ͂ (μ6 ργὶπι. Αγ, βουπῃᾶ-Ἰαῦγθ, ἀγὸ ΠΠΚουΤῖ86. ΟΪΥῪ 

οὗ ἃ στδαρΐο παίυγο, 6. ᾧ. 8. 85. ακίέα 6 πιδᾶθ Εἰ τηβο Τ᾽ : 5Κγ. 

άϊχία ; αδαγαρσιυία : ϑκν. ἀδῆαγαπία αν. ἐφέροντο; απιῖψ ἽἹ τη : 5ΚκΥ. 
ἀδηινὶ Οὐ. εἰμὲ; ρᾶϊο δῖ ἰπι ρῥγοίθοί : ϑ'κσ. ράξμ. Ομ. 8 21. 

2. 1δῖθ ΑΥ. -Ὃ ἔτ. ἴα -ἰᾶ, 88 ψριῆρ τὸ 8Κνυ. ψά-ϑψνα. 8.66 

8 12 Ρ. 115. 

ΑΥ. -ῷ ἔτγοιῃ -αἰ, 88 αϑρᾷ - β5Κνι. ἀξδνξ. 860 88. 62 τϑιι. 

18. 94. 

8. Αγ. «ἃ (τυϊείθη -ᾷ, -4μ, -4ηλ) ἴγοιῃ -ἄηι -ἄμ, 8ἃ8. ῥισα 

ῥέοᾳηι --Ξ ὅτ. ἱσάηι. 8.660 ὃ 200. 

4 Αγ. -γ' ἔν. -», 88 απίαγ' --- ΟἹογβ. αφι)έαν 5ΞΚν. αρίάγ. 

806 88. 260. 624. Τὴ6 δηδρέγοξίο σονϑὶ ἀγοβθθ Ὀθίοτθ ᾿πἰ{18] οοη- 
ΒΟΠΔΗίβ, δέ ἐῃ6 881|0 {ἔἰπ|0Ὸ ΡΘΓΠΔΡ8 ἴῃ δοθοϊαὐθ δηλ ἐγ. 

μι δΝνν, Ν 
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----- -«--“ ἐἙα-.-Ὑ-.ς.ς.... -----..ὔὕ.ῦῸ ϑΚΟὉϑὉ΄ὖὃὖὃὖᾧἪ 

ὅ. ΕἾΠ4] οι πα οη8 οὗ οομβομδηΐδ ὝΘΓΘ ΤΠ ΒΕΪΥ Ῥογπ ἰοά. 

Ορ. ἐδ Αν. ἔογμιβ οογϑ, οὐἰδί, 78, ἀπὲ ἴα 8 641, 1. Ἑχοορθοιθ 

ὉΠᾺΘΡ 6. 

6. Ῥείπι. Αγ. -Ἔ δῃᾶ -α δέξου υοῦθ]β (4180 δηδρίγοιο) [6] 

ἐοροίμοῦ ἱπ Ανυ. ἰῃ -2ῷ. ΤῊΐβ βουπά οὐ 8. βγη ϊαῦ ὉΠ6., ἰῃ ΔΩ͂ 

8860 ἃ ΘΟμΒοπδηΐαὶ ο]οπιθηΐ, ὙὙ8 8180 Βρόκθη ἴπ ΟἹ Θγβ., βίῃοθ 

-α ἈΡΡΘΑΙΒ [0 ῥγίπ.. Αγ. -αὖὐ δῃὰ -αὐα. [ἢ [16 βουπάὰ -α δά 

ϑηἀορά ἐμ ποτὰ, {18 γόοοδ]ὶο Βμ Δ  Υ̓ που] ἤν Ὀθθη δχργοαθοὰ 
ὉΥ (μο0 δααϊίΐοπ οὗ (16 ἀ-ϑίρῃ (ἴῃ ἰμθ ὑγαηβουρίϊοη -ἅ). 866 

8 21 τοπὶ. 8. 8ῷ. Αν. αδαγαῦ ΟΟΡογβ. αδαγα 6 Ὀτουρῦ : 8κτ. 

ἀδδαγναί. Αγ. οἱ ΟΟΡοΥβ. οἷψ, ἱπαοῆπιίο ραγίϊο]ο : 3ϑ1κν. οἱά, 1μΔἱ, 

φμία. : 

-ἰ ΔΌΡΘΑΙΒ Ὁπομαηρθαὰ ἰπ ΑΥ. ἴῃ -ϑέ -Ξ ῥγῖπι. Ασυ. -ϑέ ῥγίπι. 

Τπάρ. -ἐἶ, 88 ἴδαβί, ἀπά ἴῃ -ὀΐ τα ρῥεῖπι. Ατὐ. -ὁξ ργῖμα. Ἱπάρ΄ -8ὲ, 

88 οὔἰδί. Οπ (6 ΟΥΠ6Υ δαπᾶ -8 ἔγοιη ῥγῖπι. Αὐ. ργῖπι. [παρ΄ «δέ, 

88 8. ὅ8δ0 8 4714 τοι. 2. 

“ὁ ΜᾺ8 ἀτορροα δἰ 5. ἴῃ ῥγίμ). ἴτϑπ.: 8. ἢ]. Αν. αδαγεῇ 

ΟΟΡουβ. αδαγα : ὅϊκν. ἀδδαγαη ἀδδαγαηη, πὰρ. Ῥδδμογοπέ, τί. δὲιογ- 

Ῥοατ.. 
1. Οπ Αν. -αβ -ὃ ΟΟΡοΙβ. -α - ρυῖπι. ΑἿὟ. -αϑ 866 δὲ δύθ, 

8. ὅδ8, 4. 646 ἢπα]8 ὃ. 

Ατ, -β ΔρΡρΘΑΓΒ ἰπ ΑΥ. 88 -ὦ: ποπι. 9]. ἔθηι. ψᾶ ᾿χιδθ᾽ Ξξ 
Βκν. ψάβ, 2. 86. οοῃ]. δαγἃ ᾿οταϑ᾽ -- -Ξ. ὅΚνυ. ὁδλάγᾶβ. Βϑβι4θ {8 
«α (ἴτοπὶ ΟἷάοΥ -ὦ, 860 1): ποπὶ. ρὶ. ἀϑρα ᾿θαυΐ --Ξ- βΚνυ. ἀῤρᾶβ. 
-ὦ ῬγΤΟΡΔΌΙΥ οοΥγοθροπᾶβ ἰο 5ΞΚν. -αἢ, ἀπά -α ἰο ὅΚγ. -ἄ. ΤῈ 
Θμάϊηρ -ἄ8:οα (οα 'απα᾽), 88 ἰπ ψἄβ-σα, ϑθϑίῃὴβ ἰοὸ 806 8. ἐγδῃθ' 
ἔογιπδίίοη οὗ γϑρυΐδν "-ἄ8δ-οα αἴίοῦ -ὦ, ΟἿΪΥ -ὦ οοουχβ 'π ΟΟΡΟΓΒ.; 
6. 5. ποπι. }]. τιαγέψα ταθι᾿, ὙΪΟΩ ΙΔΔΥ 4180 ΘΟΥτθθροπὰ ἴο 

Αν. -ἃ διὰ -α. Οὑ. ἃ δ6θ, 8. 
Ορροβοὰ ἰο ὅϑ[κρ. 806. ρ]. ἐῶ (8 647, 1) δπὰ Ον. τόνς Ὁοίβ. 

ῥαμ8 βἰαπάβ ἴῃ ΑΥ̓͂. ἐᾷ (4180 τυιείθῃ ἐφ, ἐᾳηι). 

Ῥγμ. Αγ. -ὦὁ τῷᾷΕξ πάρ. -8 (δ δῦθ, 1) γῶ8, 88 ἰδ 8668, ({|0 

ΓΘ ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ΘΟΠΠΟΧΙΟΠμ ἰῃ δοὶμ [γϑῃῖδϑῃ ἰδηρῦδροθ. ἄν. αξί" 

Ἁταροη᾽ : δκγ. ἀλέ- δ; πιαϊηψιι-ὃ ᾿ϑριγιθ : ΒΚν, φιαηψώ-ὅ. ΟΟΡο. 

3 αυαγέν-ὃ ῬἈγδοτίοβ, ζῆγ-ὁ Ογταβ. βδηβιεσιῦ το δίϊοπβ οὗ βδῃάδὶ 

(8ο9 θ47, 6), τ ΒΙΟἢ οΘΥΔΙ ΠΙῪ ῬΑΓΓΥ τοργοϑοηΐ ῥγῖπι. Ασ. αἰ ογοποθδ 
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οἵ ἤπαῖβ, βῃον ἰπαὲ (μῃ6 Ιγᾶῃ. -ὁ αἸὰ ποῖ βίδπα τορΌ ΑΓ ἴῃ 4]} 

πΟΓ-ΟΟΥ ὈΪΠΑ ΟΠΒ. 

8 660. Ιταῃΐϑη. [πἰἰῖ48. 

1, ΤῈ ἀογνοὶοριιθπί οὗ ἀπαρίγοςο γονγ6}8 'ἰῃ ΑΥ.,) 88 ᾿γβέα-, 

Δη4 {Π6 τηρίδίμοϑὶβ οὗ ῦγ-, σϑππθοίθα Ὑὴ} ἰὑ, 88 "γυᾶΐα-, ΤῊΔΥ 

ΤΟΡΏΪΑΕΪΙΥ ἤδΥθ ἰδίθη ρ|8δοθ ῬΑ ἴῃ δ βο]υΐα ἱπιἘ 8} } 7 ἀπά 

ῬΆΓΕΥ δέου οογίδιπ ὀοημβομδηίβ. 866 88 151. 260. 624. 

2, 80 αἶβο ἐδ ἐγαῃβιοη οὗ ρῥγίπι. Ασ. 8.,- (ἐβτουρῖ ἐδ 

ἰηξου πιο βίαρα δηρι)ὺ ἰὸ τ, ἰπ Αγ. ηηαδνὲ 'δυχηυδ᾽ Ξε 8|κν. 

, δημάϑὲ οἷο. 8.566 ὃ 5588, 8. 

ΑΥΙ]Θη 8. 

8 661. ΕἾ π4]8. 

1, Τ86 σόνγθ]8 ἴθ {86 οΥρΊΠΑΙΥ πα] βυ]}]4 Ὁ]69 οὗ ρο]γ- 

9} 18 016 τ ογ8 ἀἰϑαρρθαγοά, ποῖον (ΠΟΥ ἐπθιηβοῖνθθ, ΟΥ ΘΟμβοηϑηίθ 

[Ο]οσίπρ ἐμθπι, θη θα (Π6 πογά. οηὶ Ἱ δπὶ : 5. ὦϑηη. φιαγᾶον 

Ὁἢ πιδη᾿: 5ΞΚν. τιγίάθψα. Νοπι. ἀμδὲνγ ᾿ἀδαρὨίοτ᾽ ἔν. Ἐιιϑέϊν, ο] 46. 
"ἀμϑδίδν : αν. θυγάτηρ. αϑὶλ «ἰαι᾽ : ΟΥ. ἀστήρ. Νόοπι. 860. ηπαγὰ 

πδη᾿ : ΒΚν. ηηὲά-8, τιγίά-ηα. Νοιῃ. αἰη γο᾽ (ῷθη. αζαη) : 6ρ. 

στ. τέκτων. μαμν οἵ ἃ αἰ μοτ᾽ : ΟἿ. πατρός. ἀδέον" ᾿οὗ ἃ ἀδυρηίοτ᾽ : 

θυγατέρος. Α6ο. Ἰπαγίβ (ηαγ 8) Ἰαθπ᾽ ἔγομι "ριαγάο-ηϑ.: ατ. Οτρί. 

γόμο-νρ. 

ΜοΠΟΒΥ]]Δ 0168 γοίαϊποά {Πῃ6 τόνθὶ]. τη Ἰοβί᾽ : ασ. μή. Νόοπι. 
ὅμη ἀορ᾽ ἔτοπι "ζμῦη (8 81), Ὀυΐ αἴῆ (800 δῦονθ). ἀοο. 
ΟΥἿΒ ἰῃτοθ᾽ ἔτοπι ἔγ8, Ἢ γη58 τὸ Οοίμ. ῥγίμβ, Ὀυΐ ϑ8ἰγ:8 ἔγοιῃ 

ἐϑίγ 8 ἴτουῃ βέθπι δ,γέΐ- πϑαγῦ). 

2, -πἰ ἀἰδαρρθαγθᾶ: δο0. ππαγὰ -- ΞΞ 85Κν. ηγίά-ι (δ 202). -ἢ 

ΓΟΙ]ΔἰηΘα : ποη. ὅμη, αἶῃ. 

Βοπι. ἸΤΠογοίογο ἔαδηε ᾿ἐθπ᾽ οδῃποὶ Ὁθ ἀοτγίγοά γοΌ]ΑΥΪΥ ἴγοτα πάρ. 
"ἀεξηι (Βκε. ἀάξα Τιαὶ. ἀροοηι). ο πιυδὲ βίαγί, δ ἴῃ ἐδ οἂ80 οἵ αοίῃ. 

ἰαίμιη, ἔτοτα Ῥἀοζημ : ἴῃ 6. Ἰαθῖ8] π888] Ὀϑοᾶπιθ ἀθπίδὶ Ὀθίοτθ -ῷ "ίαϑαη Ὁ6- 

σΆπι6 ἔα8η. Οἵ ἀϊά ἐΐθ ποτὰ γϑοϑῖτο 18 -π ἔγοπι ἐπη ᾿πίηο᾽ Ξῷὸ "θη" 8, 88 
[,μΔξ. πουδθὶ ΘΟΠΥΘΥΒΟΙΥ ἰοοῖς ἐμθ ρἷδοο οὗ ἤηουόηῃ αἴξου ἄθοθηι ὃ 

8. -8. ἀἰβαρρθαγθᾷ δῇξον ψ ῦγϑὶβ: ποπὶ. τιαγά τες ϑΚν. ηιγίά-ϑ; 

ἔθη. μαι τ. ΟΥ. πατρός. [Ιὲ τοιηδὶποά, 1 4 πα884] ργθοθαβϑα 1: 

800. αγίβ (παν 8) τα ἱπᾶρ. Ῥηιγίο-ηϑ (ορ. 8 202). 
Βτυκτ δῆ, Ἐοπιδηῖδ. 82 
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Τη1{14]8. 6,0 ΟΥ ἃ ΔΒ ρΡγοῆχρα ἰὼ δὴ 1η1{14] [Ἰαυϊὰ, 88 

ογοἷξ 'δυθῃϊηρ᾽ τὸ ὅΚυ. γά)ζαϑβ. 866 88 268. 625. 

ατοϑοκ. 

8 668. Ῥγΐμῃι. ατθοὶς 188. 

1. Βῃογέ γόονγθῖβ οὔϊθηῃ βυογθα δ] ϑίοη δοίογθ νόνγοΐθ. ΤῈ 

6]1810ῃ, 6. 8... ἰῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ, οἵ δ᾽ ἄλλοι οἴ6. ΤΑΥ͂ ΡῈ τοραγαθα 8ἃ8 ῬτΙπι. 

ατθοκ. 866 8 608 Ρῥ. 451. 

2, ΤΏ οοπίγαβέ Ὀοίνγθθη προτὶ 8πα ἔπροτι (προς), ἐνὶ πὰ 

Ἐἕγνε (εἰνὺ γὰβ ἱπῃμθῦιθα ἔγομη {π6 ργθ.σθοϊς ρουϊοᾶ. ὅ66 ὃ θ40 

ἢπα] 2. 

1 ἃ ποτὰ οπάρα ἱπ ἃῃη ,-ἀϊρῃίποηρ δπὰ {Π6 [Ὁ] ον παρ πογὰ 

Ὀορδῖι ΜΠ ἃ βοπδηΐ, 88 ἀιορρϑα 88 δἰβονθογα (ὃ 180), 6. δ. 

καί) ἐπὶ, καί ἀγαθός τ Αἰξ. κἀπὶ, κἄγαθός. 

8. «ὦ, ὈΘΟΒΠῚΘ -ἢ, 88 τό-ψν --ς Κ,κν, ἐά-“". 8.66 8 204 ν. 17] 1 

ΤῊΐθ οοουγγοά ἴῃ ΔὈβοϊαΐθ βηΑΙ ΠΥ ἀηα 4180 Ὀθέοτθ ἀθηΐα]8. Ο. 

8 608 τοπι. 2. 

4, -7 Ὀθοδπιθ -αρ ἴῃ Δρβοϊαΐθ ἤπδ] Υ, 8 οὖθαρ ἰαἀάοτ᾽ ἴτοπι 

ῬομαΝγ. 8660 ἃ 28. 

5. ΑΙ] οχριοβῖγοβ θα ἀγορρθά. 8. 86. ἔφερε : Ξν, ἀδἧαγαί, 

8. Ρ]. ἔγνον ἔτοιι ἔέγνω-ψτ (6Ρ. ὃ 611): 6ρΡ. 1μα[. ὁγα-πί. ον. 

ἧς ᾿ογαῦ : 5,κῦ. γοά. ἄβ, ἱπᾶρ. "ζ8-ἰ|, τό: δ51κῦ. ἐ4-ἃ. τί: 1μἀἱ. 
φιί-α. Ὑοοα. γύναι ἔτοπι ἐγύναικ, 6Ρ. 866. γυναῖκτα. 8. 885. ἢ βροκθ' 

ἔτοιι ἔἦχ-τ (ἰοὸ β5Κν. ρογῇ. ἄψ-), ψὴὶ τ ΒΙΟἢ ροθ8 ἐπ 6 ΠΟῪ ἴοι- 

τηδέϊοι 1. 86. ἦν. 
ΤῊ οχοθρίϊοηβ 88 Ἠοπ. ὅττι ἔτοηῃ ἔσιόδ τι, ὅππως ἴτοι! 

Ἔσβόδ πως, ἐχ, ΜὮΘΤΘ [Π6 σοηβοπδηϑ Γϑιηδ 6 οἡ δοοουπέ οὗ [ἢ8 

6086 ΟΟΠΠΟΧίοη, ΒΠ0ΟΝ ὑπαὺ ὑΠ18 οἴδϑηρο Ὀθίοηροα Θη ΓΘΙΥ͂ ΟΥ 

ΘΒΡΘοΙΑΠΥ ἰο {π6 δὈϑοϊαΐθ ΠΑ] ΠΥ. 

θ. -8 ἀπά -Φ (6. ρ. ἔτίς δὲ Ὅυξ ψΠο᾽) δὰ οοπιθ οὐδοῦ ἔτομι 

{η6 ργϑ- ἀστοὶ ρουῦοά. 8.666 ὃ 645. πᾳ] 8. 

«88 ὈΘΟΒΘΙῚΒ -8 ὈΘΙΌΓΘ ΘΟμΒοπδηΐβ δηὰ Ὑ6η ΔὈβο]υίοῖγ ΒηΑΙ. 

μῦς Ἰπουβο᾽ μείρ Ἱποηξ ἔγομη ᾿ηρη8-8 ἔμιδῃ8-8. ὮοΥ. πώς Ὡροοί᾽ 

Αἰξ. νεότης Ὑουΐῃ το ἔρῦδβ ἐπομο-ἰᾶ88, οἷάου ἤρῦὶβ "-ἰαἰδ 

(δ 490). 
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8 θ68.ὈὨ ΕἾπ4]8 1ἢ Π6 βορδγδίθ αἰδ]θοἴβ. 

1, ΤῊ ργίπι. Οἵ. οἱβίοπ (ὃ 652, 1) νῶβ οχίθηἀθά ἔμυγίῃον. 

ὙΥτὴ ἐπ8. πϑηὺ οοπέγδοξίοη (οΓ8818), 838 Αἰΐ. τάλλα ἴτομι στὰ 

ἀλλα, ἰο ΨΠΪΟΝ 88 1οἰποά Δρῃθθγθδῖϑ, ἃ Ῥῃθηοιθθηοῃ ἀἰβογίηρ' 

ἴτοπι ἐμ ἔουπιοῦ γαίμοῦ ἴῃ ἰπ6 τι θη τοργοβθηίαίίοη ἐἤϑη ἴῃ 

ΤΟΙ ἐγ, 88 Αἰΐ, ἐμοῦ ᾿πάκουσον. 

ΤῊ ἐμ 6 ΠΟΥ͂ ἴ0 ΓΘΠΊΟΥΘ ὨδίμΒ, γγ88 ἸηΘ Πέ]018] 1 (86 ΠΠΓΘΓΑΤΥ͂ 

ἰληρυαρθ δηᾶὰ ἴῃ Βοπ]6 ὙΟΡΚΒ 1 18 ἀνοϊάθα αἱζοροίθον. 

Βοπι. 1. Το 80-681|10ἀ » ἐφελκυστιχὸν Ἦδ8Β ποὺ αγίβθῃ ἔγοπι δὴ δἰἐθιηηρὶ 

ἰο σοὶ τὰ οἵ μἰδίυβΒ. 18 860 ἰπ δηἰαυ! εν ΜῸ8Ὸ ποί αἱ 84}} τορυϊαιοὰ 

δοροτάϊηρ [0 ἐπα ΓΠΘΟΓΥ͂ οὗ ἰδίου ρ, ΒΓΔ η8. ΤὴΘ Θοηδβοηδηΐ γαῖμον μαὰ 
Δ ΟΥ̓Κ πΔ] ΟΥΥ̓ΠΊΟΙ]Ορ 4] νϑ]ὰθ ἴῃ ΒΟΠῚ6 [ὉΓΠ|8Ὸ δηὰ ποθὴ Ὀθοδπθ ἤυγι ΟΓ 
οχίοῃάοά ὈΥ 8Δηδ)ονΥ. 866 ἔΐο δυΐ ποῦ τ. ατ. ὃ 64 τοπι. δηά ἐπο ᾿ἰἴογα- 
ἴυγο φυαοίοα {ποτ δηά αὐ, Μογον ὅτ. τ. 2 291 ἢ 

ΤῊ6 οοπέγδοίοηβ ἴῃ οᾶ808 {κὸ Αἰξ. χἀπὶ Ποῦ. κηπὶ ἔτοτη 
καὶ ἐπὶ ὈΘ]οπροα ἰο ἐπθ ρογοα οὗἉ {Π| βοραγαΐθ ἀ 14] ϑοίβ (8 6δ2, 2). 

2. ΤῊ Ἰοββ οὗ [Π6 -ὰἰ ἴῃ τῆι τωῶτι τᾶι (-ἢ τῷ -α 88 ἴῃ Αἰΐ. 

τιθῇ τιμῇ ἵππῳ χώρᾳ “ὰ8 οἰροίοα ἴῃ ἰπ6 88Π16 ΤὩΒΠΠΘΙ 88 

τΤηθ|4}}07. 866 ὃ 182. 

8. -Ψ (ΞΞ [πᾶρ΄. -ἢ δῃά -"3) Μγἃ8 8881: Π|}]δίθὰ ἐο [Ὁ] οπίηρ 

δαίίζατα! δηα 4018] βου πᾶ, 6, ρ. Αἰ. γῆγ καὶ, τὴμ πόλιν, μι- 

σθούντωμ μὲν. ΤΠ. οπηϊβϑίοη οὗ (6 πᾶ88] ἴῃ τυ ξπρ ἴῃ ΟὟΡΓ., 

θΘ. δ. πα-ο-ἰο-ἰ6 τ: ναὺ(ν) τό(ν) δε, ῥθυπη 8 ΟΡ αβϑαπιηρ (δὲ 

ἤΘΓΘ, 88 τη6614}}γ, ἃ Π888] νον ὶ ΟἿΪΥ 88 Βροόκθῆ, Οὐ. 8 205. 

Βοπι. 2. γθων δηᾶ χιών, ΔΙΓΟΔΟΥ αϊδουββοά ἴῃ ὃ 204 νΡ. 172, ΒΠ0Υ 

[πὶ πὰρ. θπὸ] -Ἢ' 8 ποὶ τοίαἰϊπθὰ ἰῃ τὸμ, τὴμ (6ρ. ΚβΚτ. ἐά-»ι, ἰὥ-η:) 
Ὀδίογο Ἰδἷα]8. Πἴ| Ἱπᾶρ. -ἢ πδὰ θοθὴ ῥγοβουῦθα Ὀθίοτε βθΐα]8 9 8ῊΥ 

ὀχίθηϊ ἴῃ Ὀτῖπι. ΟΥΛΘΘΚ, γϑογός χιόνος ἙΟυϊα ποὲ πθη πᾶν ἔα κϑη ἐπ Ρ]866 οὗὨ 

ὄχῆομ-ος Ἴχιομ-ο:. -τν τὸ Ἰπὰρ΄. -ηἭ δὰ θη ποθ ρϑηῃηθγα) βοὰ ἱπ ρῥτίπι. 
Οατερκ. 

4. -ο ὈθοδΠηΘ 8881 πη] ἰθὰ ἰὸ ὅ- ἴῃ Οτρὺ, (ἀογγπ), 88 ἀνὴηὴδ 

δώ - ἀνὴρ δῶ. 

ὅ. ΤῈ ἰοπάρηου, ἱπῃδγι θα ἤτοι [16 ργθ- ασθοῖς ρογὶοά, ἴο 

Ἰ6Υ6] οχρίοϑῖνοβ σι αἰ ἔδύθηΐ ἴοστη οὗ αὐ οα]αϊοη (68 ἀπά 

ΤΩ 6418) ορογαίθα ἔπιγέπον. ἐγ Βυζαντίου Αἰῇ., ἐγ Βακχιδὰν Οοτπίῃ. 

ἐγβάλλω Ῥᾶτοβ) ἐγ δίκης Αἰξ., ἐγ δακτύλων ΑἸ. (ξγ Ξε ξξ, ορ. 

ἐκ ποδῶν Αἰΐ.), ἐγδικάζω ΟἸιἶοΒ, κἀδ δέ ἤοιμῃ., κάββαλον οπι. 
82Ἐ 
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Αβδια] ἰΐοη οὐ {μ6 ροβιίϊοπ οἵ αγέϊουϊαίΐϊοῃ : Ηροιθ. σαπ 

πεϑιόν ἴτοπι κατ π., κάππεσον ἴγοπη ἤχάτ-πεσον Τιοβα. ἀτ τᾶς 

ἔγτοπι ἀπ τᾶς, Ηοπι!. κάββαλον ἔτοιι! ᾿κώδ-βαλον, Οτοὶ. ἐδδίηται ἴτοιι 

“ἐγϑθίηται. 

6. -8 δηὰ -Σ (δ 652, 6) Ὀθοδπιο αϑϑι πα θα ἴῃ τοί. (ΘΟ οτίγῃ) 

ἴο θ, δ-) λ᾽γ 88 τὰθ θυγατέρας (6ρ. πρόθθα ἴτοτμῃ πρόσθα, ὃ ὅθθ)͵ 

οἱἐεὸ δὲ, πατροϑ δόντος (ορ. {Π|6 γϑῦῦαὶ οπάϊηρ -ἀὅδω ἔτοτη ᾿-αζδωῦ 

ἢ 498 τοπι.), τοῖλ λείονσι. 

“2 Ῥαβδθ0α ἰηΐο -9 'ῃ ΕἸ., 6. ρ. τίρ -ΞΞ τίς, τᾶρ --Ξ τᾶς, πεπολε 

τευχιύρ ΞΞΞ πεπολιτευκώς. -8 Ὀοδίάθ (8 οχίϑίθά ἴῃ ἐμ οἱάογ 

Ρουϊοάβ. Βιυΐ ἐπὸ οἷά γϑρΌϊα βρῆθγοθ οὗ '86 οἵ -ο δῃηὰ -ς ὙΘΓὸ 

αΥθῖὶ ὑπ0}) 50 ΙοσΟῦ Κορ ἀραγὶ (6. ρ. γὰρ τᾶρ. .. ἰαβίοϑι 

οὕ γᾶς τὰρ .. .)ὴ ἀμ {Π1|0 ἔὈΥΠῚ8 ἴῃ -ὸ ΘΓ φΡΔάΔΙΪΥ ἀγίνγθη οἱ 

Ὁ. {ἰπἠυ8ὸ ἴῃ το. 

κ0 ἴγοπὶ τῷ αἶδο ἰῇ ἰἰ6 αἰδ] οοίβ οὗ δοοηΐϊα απα ΤΉΘΓΑ. 

Οὐ. ΤΊιοθθ. Θεορδοότειος θοϑίάθ Ιοη. οἷο. Θεόσδοτος ἰ. 8. 

Θευξόοτος δὰ «]ὐζοτος, ὃ 598. 

ἃ 6864. [εἰτὶ4}8 ἴῃ ρΡγῖπι. ασοοκ δηά Ἰδέθυ. 

Ἰ. [τ νὰ τοιῃμδγκοὰ ἴῃ ὃ 626 {παὶ ἀου]οῖ8. πΚ ὁμορογΡῦμι 

δηὰ ἰὐργ»υῦιι (δκσι 4 .7-} ἀύοβϑο ἔγομι αἰ ΓΘ ποῸ8. οὗ β8πά ι. 

Ὡς γὰ ἢν { αἰχάγβ ἈΡΡΟΔΡ 8 ἀο-, ὁρ- (Ὀδέογο δοπβοηδῃῇβ), 
ὁλ- (Ὀοΐουτο σομδοηϑηῦαν, 88 αἀὐχτοςς θοδι,, ὀρθό-. ὉρτΙρε , ΤῊ 

ἰα υπου υἰϊν το ἔοτὴιν ἴον δὐϑοϊ αἴθ ἰηἰἐἰ418. Οὐ ἐπ οὐδοῦ δὰ 
ἐν γμᾶτεϊοϊο ῥκὰ τ-τ ἢ. ἐν Ιηᾶσ. ἮΓ ἀγόβϑ6 δἰξον οοῃηβοπδηίβ. Ο. 

ἃς ῳηϑς ἀρ, 

ἃ, (δ ἀϊβογτοιοος κὸ στέστος δὰ τέγος τοοῦῖ᾽ ἔγοιι γί. ϑ6 4) 

ἀακενδαλέοςς τοττι ἡ ο ἀὍἸΠΠῸῸ κίε σγσ) ἀπά μειδῆσαι ἴἴο 81π}1|16᾽ (85 Κτ. 

ρῶν δὴ, αἸον πιλεεὶς πὶ ἴὸ σὸ ΔῸΚ (ὁ ἐμ ρῥγο- ὅτθοκ 

ρυνινὰ, ϑὸο ἐκ δὶ ὃς λῇς ἃ 
ἐ. δἰ βὰς ἐλ ῖς ναϑόθλητς χὰ ἀὐίϑοη ΟΥ̓ 581 π||8010ῃ, 

τὸν αοτὸ εἰτυρ πὸ ἀπὸ αὐδοϊστον Ἰθ|ΠᾺ}. δὰ ργο  ὈΪΥ δἰϑὸ 

αἰτοῦ οὐσδαραῖε ὡΣοὸ. πολ ρδλ Ῥ δ ἔθᾶσ (ἃ 560). νέφα Ὀοδιάς 

ἀ᾿ ααεοις ἴον τῆς. ἄλλο πὰς ἃ οος ἀὐδκ τὰ Ὀρϑιάθ φιλο-μειδής 

(ϑὸο δ). δεῖς Βαλδὸ εσθσχε ς ἈΚΣ, ὡγφ- ἃ 48). ὙῊΘ σοπιϊπδέοὰ 

ὉΟΏΒΟΘΑΥΕ ταῖξον ΑΥΔΟΑΣ ὃς : ἔδότο. τὰ ἐκιξς ΙΕ, 198. δ ἐτρρεξα; 

ἐτε πασυσιγς Τ' δὰ κἀὲ ττσῖς ἀτητῴς ἰδὲς οχοῖα σσα, ΑΙ. 
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ὁποῖα ττα, πηνίχα ττὰ ἴτοτη Ἦηϊα, 6Ρ. 

ὕρ. αἷδο ΤΉ θβϑ. ἱπβογιρί. οἱ ττολίαρ͵ 

ττολιαρχέντος, ““εττίναιος, 866 ὃ 388). 
Βθ τ. ἴῃ ὁποῖα τται σμιχρά ττα Θἷο. 

οβυ841 ἀοροπάθποθ οὗ ἐπθ ττὰα 0} Ῥυθοθαϊηΐ 

ΓΘ (611 88 ὁποῖ᾽, ἀττα, σμικρ᾽ ἅττα. ΤῊΘΤΥ 

αϑοὦ ἱπάθροη θη Ὁ 4180ϑὃ. ΤΉυΒ ἰη Ρὶαίο τ 
ἸἸΒΏΏΘΥ ΘΓΟΒΘ (6 ροδίροβὶ 0 οὔνεχα ΞΞΞ ἔνεχε 

19 ἐχείνούνεχκα, ὙΏΘΥΘ ἕγεχα δὰ Ὀθθη ἔμδαος 

ὙΔΟΚοτη Δ 291 ἰη Κυδπη Ζίθοιν. ΧΧΥΙΠ 10 

ὅ. τράπεζα “(ἴουν ἰοροα) ἐμ ]ο᾽ 

Ῥπτραπεΐα, πὰρ. ᾿χίμῳγ-. 866 8 490. 

[1[{4]116, 

8 θ6δ6.Ὀ Εἰ π4]8. Οὐ ἰο {Π6 

ϑϑιηη ς πηαίθτϊα δ, ἢδπάθὰ ἄονγῃ ἰῸ 

δὲ ροσοα οογίαϊπ Ῥγοοθβθο8 οὗ 88ῃ. 

1, Ῥγίμ. 1[{4]. «ἡ Ὀδοδπηθ ἰῃ ἴμ8 

ἀτορροά. Τηὸ ἰουπιοῦ: ηαγθ, απΐηιι 

866 ὃ 38.(. Τμα Ἰαίίον : αμέ : Οδο. δι 

ἰοΐ : ορ. ἐοέίεἴθηι. οἱ : αν. ἔτι (817), ε 
Ρεγ-πσημ-8) : ασ. πέρι. απίπαΐ, θέ 

Ὧ0 ΠΟΘ ϑοοϊἀοπὲ ἐπαὲ (Π9 Ἰαὐίον 
ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ἴῃ β6}}) τοῦθ 88 86] 01 ΟἹ 

Ῥυγιπι. [64]. -6 8 ἴῃ [μ{1Π 

ἀτορροά, Τὴ ἔουτηθσ: ὁημθ, ἰθφίΐο,. 

Ἰδαίου : π66, πθς, γιῖ-ηι, δαϊί-η, αἷς. 

ὕπιον. ρα πι- Ρ6 ᾿'φυοηαιθ᾽ ἀπά ποΐ: 
Υγ00. Τοῦγο. Οδβο. π6ὶ-Ρ 396-} Ὥθαμθ, 

Ργίμη, [1[{84116. -Ὁ δπά -ὦ ὈΘΟΘΙΠΕ 

ἕπεο (8 81). ρ6616 ἰῃϑίγ. : αν. πεδά ( 

[μαἱ. αρ-ογῖδ (8 499) ἀπὰ 80 αὖ 6ὅ οἰι 

τ, ἀπο: -Ὁὁ ψὰβ τοίαϊπθά ἰῃ [,δἱ. Ὁ 

ΡγΠη. Ἱπᾶρ. 1ο88 οὗ {86 ἰπι| 18] ὦ- ῬΓῈ 

ΡΟΔΠηρ. 

Ῥγῖπι. [8110 -ἢ, -6, -ο, τα Βαᾶ { 

απ. ΤῊΐθ γα οοηποοίθᾷ σι { 
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ΒΥ 14 Ὁ]6098β. 1,.ο88 οὗ ὑπ0 ὑοῦ ] οοουγγθα ΤΘΡΊΪ]ΑΡΪΥ Ὀδίοσο σνονγοΐβ, 

ῬΑ Υ ρομδρϑ αἶ8ο ὈΥ͂ ΒΥΠΟΟΡΘ (Ὀθἔογθ ὀομβοπδῃηίβ), 866 δδ 638, 619. 

Εοπι. 1. [ 186 ἀουνε ἢ} ψ ῃοίμθν 86 6] 1δἴοη οὗ υόνγοὶβ, ὙΠΟ Ὦ ὈΘΟδΠι6 

[πθ τ]9 ἴπ 1μαἰ. γϑῦδβο (6. ᾧ. μυογοῖ. 1 234 ἄΐφιια αἀπίς ἄσία, ἴουν 801140]68); 

8 ἀϊγϑοῦΥ οοπποοίοα βίου ΠΥ ὙΠ} 86 1088 ὈΘίΟσΘ υονγοἶ8. ἴῃ ΔΗΥ 0886 

ΒΟΥΘΥΘΥ ὑπο ουδίοπι οὗἩ (6 ρῬοοίβ, ὙΒῚῸ οχίοπάρα [186] ἰο Ἰοηρ ἢπα] 

ΥΟὟΘ]8 4180 (6. Κ. δραίίο ἀΐφιιο ἴὰ [8 88ηι0 Υ̓ΟΥ80, ἴουνγ 80]8 0168), 88 

ουπάορά οη ἃ βἰορρίηρ οὗ πίἰαίαβ ἱπ [86 ΟΓΟΣΠΑΡΥ ἰδηρθαρο οὗὨ ὑπ6 Ρ60}]6. 

2, πὸ Βοιηδπβ Ὀσρδῃ (0 Βπογίθῃ - - ΔΙΓγθδαυ ἴῃ {86 Ῥγθ- 

ΕΙΓΟΥΑΥΥ ρογοά. ΕἾγαὶ οὗ 411 ἴῃ ἰαπιδῖο νοτάβ. Τὴ τϑβϑί [0] οστϑᾶ 

σιδάυα!}]γ, ἴον {86 τηοϑὺ ρϑᾶῦὺ ῬγοΟΌΔΌΪΥ ὈΥ [ΌΓΙῚ - γα ἢ ΒΒ γθῃΟθ, 

ὦμο : αν. δύω. ὁο : αν. ἐγώ. πιοᾶο ἱπϑίγ. 8ρ. : ορ. 110ἢ. φεγὴ, 

σον -7. ξεγο : φέρω. ἤοιηο : ορ. ὅν, ἀῤηιᾶ. ὀχμα : 8ικν. ἀξρᾶ. 
7εσα: ϑὅκν. γοᾶ. γεσά. πῃ {π6 ροοίϑ {Π6 ἴογπ8 τ ἢ Ἰοπρ τονε 

8.11} οσουγ Ὀθβιἀθ ἐῃο8θ σὴ (Π6 βῃογίθηθα, πᾶ [ζ 18 ὈγΘΕΥ ΘΑΒΥ͂ 

ἴο [ΟἸἸονν ἴῃ ἔμθηι {Π6 οουγδβο οὗ ἀουθὶοριμθπί, 1 ἢ ἐπ 8μογίοπίηρ 

ἴοοῖκ : 6. δ. ατγιδὸ Ὀρϑιάθ απ ολπηθ ἱπίο οχἰϑίθμοθ ἰδέ (Π8ῃ 

ἀμδ. Ορ. ϑδιααοὶπιαπη 6 αὐυδηξίαίθ γοοϑ] μη [,δἰϊη88 Υοθοβ 

ἰογτηϊπδπίϊα τη, πόοῦπθ 1884). ἘΒρΘοΙα ΠΥ ἱπβέγιοίινο ἀγὸ ἐδθ 

ὨΠ1ΘΡΆ]8 88 ἐγέσίία βορίμασίμεα, ο]4 ποπλ. 866. Ρ]. πραΐ. -ἄ το- 

Ιηδ᾽ πο ΠΘΓΘ, Ὀθοδυ8θ 080 ΜΟΛΒ ΓΘ ΘΑΥΪΥ ἰβοϊαίθα ἔγοπι ἐδ 

ὁομπθχίοῃ ἴῃ ἐβουσ τ ἢ 7μεσα δοπα οἷο. (ορ. ἐγτσίπέα οἱγ). ΤΉΟΥ 

Ρουθ μα ὑπὸ βῃογίθῃϊπρ οὗ πουΐοσβ ὙἹ ἢ ποη-ἰϑη δίς οπαΐϊηρ, 

αγγηιοπία οἷο., 8 ἀ6 ἴο (π6 ΘηΔΙΟΡῪ οὗ 2εσα οἷο. 

Οὐοπίθμρογϑπθοῦθ Βῃογίθῃϊηρ οὗ -ὃ ἴῃ Ἰοοαίϊγϑϑ ἔγοπι ἐ- 86 Π|8 

88 }ΟγΘΟΥΟ, ἰῇ ιὸ ῖΒ ἔγὰθ ἐμαὲ ὑπθ86 σι 5ΚΡ. Ἰοο. 88 αφη μῸ 

Ὀδοῖς ἰο ἱπᾶρ. -ὅ, 860 ῥ. 489 δηά {π6 δοοϊάθῃοθ. 

«ὦ -ὦ, ὙΈΊΟΘὮ ἀΓΟ86 ΟΥ̓ οοπίγδοίοη, α'8ὸ ὑπάθγυθηξ 8ῃογίθῃϊην 

ἴῃ Δ] 010 ψογα-ογη8. [ἢ {Π6 ἀταϊηδίϊο ροϑίβϑ ἱροῦ. γόσα ριία 

1056 παδα οἷο., οΥἱρίπα!} ᾿-ἄ-ἰο ὅ-ο6 "-δ-λ6. Βυΐ πὸ βθηθγα ἰ88- 

ἐἰοπ ἰοοὶς ρδοθ μϑῦθ (ποῦ ἱπρον. ρίαπία 6[6.).. [Ιπ (Ππ6 οἰδβϑιοαὶ 

Ρογϊοα 1 γγὰ8β ἀραὶθ (τ ἴθ ϑχοθρίϊομθ) γοφᾶ οἷο. ; (86 ἰοῃβ 

1) ὙΠῸ τοΐϑγθηοο ἴο ἐἷβ ὑγθαίϊθβθ δηῃὰ οὐμοῦ Θχροβί(ἰοὴβ οὗὨ ἐῃθ γον] 

Βμογίθηϊηρ ἴῃ αὐθδίϊοῃ, ὁ ἀ008 ποῦ βθθπηὶ βυρογῆσοιυβ ἰο ροϊηΐ ουαἱὐἱ {δαὶ ἐμ 

οδηηοὺ Ὀ6 ἐπ οἱὰ γοοδέϊνθ ἔογῃιθ (ορ. 6. νύμφα) ποῦ ἀμ ἰάθηϊοα! τὰ 
ὅτ. δύο. ΒΥ 1. γὸ βμουϊἀἁ οχρϑοὶ ἔόψφις διὰ τάμε, ἰκὸ ρμεᾶς απὰ ϑέφμετε. 
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88 888: η1]δἰθὰ ἴῃ (Π6 88:9 ἰδηριδρθ, 858 ἰπηβοῦρί. ἐρε δεϊϊο 

ϑίο. βῆογβ. Ου - δπὰ -2 ἴῃ ὕπιῦγ.-ϑϑιηη. 8600 ὃ 209. 

Οὐ ὕπιὉγ. -7 8060 ὃ 210. 

Ἴ. -ἰ, 8ο [ᾺΓ 88 ἰἴὑ γὰϑ ποῖ ἀγορρθά, ἄρρθᾶγβ ἴῃ [1{8110 88 -ἱ 

δὰ -ἀ. Τιαΐ. 58ϊ6ὲ δίομέ, ογαΐ ὀγαμέ; ΟἹ δγομδῖο ᾿πβογὶ ρέϊοπβ ζω 

εοϊά οἷο. Οδβο. ἔπβία ϑβϑβοί᾽ (οἵ. 1,δ. οοπ]). ροτῖ. ῥμογίξ), ρύ{84 

Ῥοβϑιθ, 1 δι ποί βαἰϊβῆϑα σὶδη ΠΥ οὗὨ ἐπ νϑγίουβ ϑχ ρἰδηδίϊοῃς 
οὗ ἐμὶβ ἀνθ! υγ (Βυρρο Κυμπθ Ζίβοῃγυ. ΧΧΙ 885 ., Ομβιδοβ 

ΒΒοῖη. Μυθ. ΧΧΧΥ͂Ι 481 ἔ,, δΒιδάθὶπιαπη 20 αυδηθέδἑθ οἰο. 

Ρ. θ4 ᾳ., Π)απίοββοι 'πῃ Ῥϑ}} 8 ΑἸΕ. διυᾷ, ΠΠ 148). 

-ὁ αἰβαρροαιθὰ ἱπ 1,αὐϊῃ ΔΘ ὁ, 8, ". ἴἰας ἔτ. ας; [80 

ἔογι ἰαοί ἱπ ὙΑΥΙΤΟ Μ868 ἴογιηθὰ ΔΩΘῊῪ δου [ἢ Δ ΠΔΙΟΡΎ οἵ ἐδ 

ΟΘΥ 8808. 08 ἔν. Ῥοδέ, ορΡ. ΑΥ. δθῃ. 8ρ. αϑέ.- ᾿οὗ ἃ Ὀοπθ. 
801-06 ἰαηἶἶβ-}6. οἷο. : Οβο. ροξέγο-ρογί ᾿ηαυαίοτ᾽, ΟὙ. ῬδΙΙΡΉΤΙ. 

περτ-έδωκε; 88 {π6 ορῖ. ἔρον 9 

8. -α τοιηδίποα ἰπ [μαἰ. αὐου βῃογί γ 6 ]8 : ἰᾳ, φιρα, χμοί, 

ἐϊμα, αὐ. Τὰ αϊβαρροαγοὰ δἰ ἰοπρ υονοῖὶθ ἴῃ [Π6 διοθδίο 

Ρουοα, ἔγοπι ὙὮ]ΟΝ ἸΏΔΠΥ [ὈΓγΠῚ8 1 -ὦ Δγὸ βαπάθα ἄοόνῃ ἰο 08: 

80]. ὀφμισ(ὦ) ὀφιια(α) πιδ(α) ἐδ(α), ἱταρον. οϑἰδ(ὦ. 

ὕτπιδν. δ88π|ι-ἃ 8881η- Γ΄ 84 δγαῖη᾿ (ἴ ἔγτοπι ὦ, 8 369 ρ. 280). 

10 ψἂὰβ ἀγορρθὰ δυθυυ οσθ δου Ἰοηρ σγόνγοὶβ: 80]. ρίλαοῖν 

Ῥίδου]ο᾽, ἱπὰροσ. Βα πὶ ὐα ϑαμηϊο᾽, 

Οβο. ρία Ῥεϊίριη. ρὲ 'ᾳυϊά᾽, Οβο. ρίάἃ ροά ᾿ᾳυοά᾽, 400]. ἀοἰμά 
'(οΪο᾽ ἐορίαἀ ᾿οἰν!ἀἰθ᾽ ἀΚτὶ ἃ 'δοῦῖ, ἱπιρορ. ϑϑέι ἀ “ϑδίο αείμω 
ἀριίο.. 

«ὦ ἀἰθαρρθαγθα ἱπ 1,δΐ, οὐ ἴῃ ρῥγίια. {8110 δον γ : [.8ὲ, (0 

ἔν, ἔοογά, ορ. οογά-ἐ8. 

9. -8 ΑΥ̓͂Θ ΘΧΡΙΟΒΙΥΘΒ γΘΙηδΙ πα ἴῃ ΔΟθοϊαΐθ Ημ Δ] ἐγ ἰη αἱὶ 

ἀἸα]θοίβ. [μαἱ. θῳ, τὑὔχ, ατ’ϑρόα, ρμδ5 πουϊ(ᾷ8 ἔγοτα "ρδ8 "που αι, 

σφηβ ἔτομη "αφοηίβϑ, σΟΉ τ ΟΟΥ8 ἔτοτα ᾿-οογίβϑ, ρῖβ ἔγοτη ἤρωἰβ, ΟΣ 

ἔγοιῃ ἡμοοίβ, αὖϑ 1. 6. αρ8Ε. ὉὈπιῦγ. ἔγαύγοβ ἡγαίγ 5 “ται γιοιδ, 

Ρἰ μας Ῥίδίυθ. Οβο. πηϑἀἀΐ88 »ηιοὐἀϊδ “ηθάδάϊχ᾽ ἔγτοτα δ-ὐϊ, 
Ἠύγ 'βογίιιβ᾽, 82 δά ἰ. 6. αα-8. 

-πἰϑ ἴῃ ΤΙΔΌΙ. ΓΟΓΠῚΒ 8η Θχοθρίϊοη: Ζοῦ οὗ βοάθηβ,, {8 αὖγοΐ 
ὍΡτοβ᾽ (866. 6100). 

" 



8 655. Βαηάῃι ἰπ Τα] ϊα. 505 

ΕῸΣ οΟΠα! οπ 4] ἤπΑ ΠΥ οΡ. 1,.6ἱ. δ ὕπιῦν. 6 ἢ (. 6. δ) ἔγοιῃ 

εἶς, ὃ ὅ10, 

8. αἴϊονυ γόον 6 18. [μ8ὲ. ἐγμο-8, σόιβ. ὕπιδγτ. ραηΐθθ 

Ῥοπίοθ. Οβο. 8ογήαβ Ρ]. ἔδπιΐη. ἱογ ρίδο, ὑνκαπδέοίβ ρθη. 
Ἱμιοδηδ ῖθ᾽, 

«8. ἴ8 οἴζοῃ ψαπίϊηρ οη [μ8[. ἀγομδῖο ποῦ ρ οΠ8, 6. α. Οὐγηοἶϊο 

ΞΞ- ργηδίδιιδ, ἰοσιε τς ἰοσιιδ, ΠΗΠΟ τα ηἶπμβ. ΤῊΘ δγομαὶς ρορίβ 

(88 4180 Οἴδοτο ἴῃ μὲθ πινϑηῖ]θ ρ06π|8) Δ] οσσϑᾶ ἐπθ ϑουπᾷ βοπηθίϊπιθ8 
ἰο τ ΚΘ βίγοπρ' ροβι Π0Π. Βοπηθ ϊπ|68 ποῖ, 6. δ΄. ἴῃ ἀδοίγ]6 Ποχϑηηοίθυβ 

ἡπάσίπἰ(8) ξόγιπαηι, Πἀςίἐδι(5) πιάπασί. ΤῊΘ Ὑτιύθυβ οὗ (Π6 ο6]4 8810 8) 

ΡῬουοα τοϑίογθα -8 ἴῃ 411 οαϑθθ. [{ ἰβ ἔγοαυοην Ἰοῦς οαδ δραΐη 

05 {86 ᾿πϑου!ρίοηβ οὗ ἐπ ἰδίθν. ἱπῃροῦῖδὶ ρογοά. Τῇ οοβοϊ βίοι 

ἀγάνῃ ἔσοιῃ (Π686 ἴδοίδ, ἐμαὶ -8 δίζο σόονοὶβ δα ἰμγουρπουΐ ἃ 

γ6ΔΚ ἀγιϊου ἰϊοη ΔΙΓΟΘΟΥ ΒΟΥΘΓΆῚ οοπίυγίοα Β. Ο. ὙἘΊΟΝ Ὑγὰ8 

τοίαἰ πο ἴῃ 86 συϊραν ἰδηρτᾶρο, 8116 {π6 [11] νι ουϊ]αίϊοθ γᾶ8 

τοβίογθα ἴῃ {Π6 01488108] ροτγιοά ἴπ {πΠ6 Ἰδηρτιαρο οἵ οὐ] αγ α ῬΟΥΒΟΠΒ 

18 Ἀπθδ Πϑ ΔΟἰΟΥΥ ἔΓΟΠῚ (Π6 ὙΘΙῪ ἰδοὺ ἐμαὶ {Π6 βουπα ἢΠ88 γϑιηδὶπϑά 

1ῃ βοὴθ Βοιδᾶποο ἀθυθϊορπιοηΐβ ἀονῃ (0 τηοάσγῃ ἐΐπ|68. [ὑ οὐρα ὺ 

ταίμον (0 Ὀ6 88811π|64 ὑπαὶ 8ὲ 88 8 (ΠἸΚ6 Ζὺὴ ἀϊβαρροαγθὰ τηθα!8}}}7 

δοίογθ π88818, ἰ διὰ ὦ (88 ὅ10, 594), ὁ γγαβ αἷδο ἀγορρϑὰ Ὀϑίοτϑ 

ἴῆθ86 Θομϑοπδηΐβ δὲ ἔθ ϑηᾶ οὗ σογάβ:; {ΠΟΥ͂ βαϊὰ 6. ρ'. πΠοπὶ. "Ὲ ΖΡ 

ἰαεῦα σοη. πιαμῖξ ἰαεῦαθ (Ἰ|κ6 οογριίομξι- 8 ἴγτοτη “σογροσίο)ιἴο-8) 

δοδίάἀθ »παθμβ8 ραγύα οἷἴα.; (Π6 ἀϊδογθηΐ Ὁ π8 σογθ ἔπθη πδοᾶ 

ῬΓΟΠΙΒΟΟΌΔΙΥ, ΘΘρθοί ἢ] ὉΥ (Π6 Ροοίβ, ἰο ὙΒΟΠῚ [686 Βοηΐθηοθ- 

ἀου Ὀ]οίθ, ἰπ ὑΠ6 ο880 οἵὗὨ 814] 80}14 0168 ψ1} δμοτί γόνο], δῆογάθα 

ΘΟΠΒΙ ἀγα Ὁ]6 6886; ρτδππηδίϊο4] τοβοχίοη, τοραγὰ [Ὁ ΟἰΘΑΓΏΘΒ8 

οὗἨ ποιά -ἴοσιη, δῃηὰ τοραγά ἰοὸ ασϑοὶς (ὀψμο8: ἵππος, σϑημ8: γένος 

οἰ6.} ργοουγοα οοτρ]θῖθ ΒΌΡΓΘΠΊΔΟΥ [ὉΓ ἐδ [ὉΓΠῚΒ ἴῃ -8 ἴῃ (ἢ6 

᾿ΠΘΥΓΑΓΥ ἰδηρτιασο οὗ ἐϊ6 οἰαββῖοδὶ ρογὶοά. 

δυθέ 848 8 84 ὈδΟΟΙΩ6 2 πηθ06]8}}}7 Ὀοίσπθθηῃ σόνο]β (8 569), 

“ὦ ΤΩΔΥ 880 ΠΑΥ͂Θ ΔΙΒΘΙ ΓΟΡΊΌΪΑΡΙΥ βη4}}} Ὀθίογο σόνοὶβ. ΤῈΘ 

“τῷ, ὙΒΙΟΝ 18 ἰο Ὁ6 οχροοίοα 88 18 οοπεϊπυδίϊοῃ, οχἱβίβ ΟὨΪΥ ἴῃ 

ἀϊγ-ῖηιο ἀπὰ 511|1}}4} σΟΓαΒ. 

ἴῃ ὕπηῦγ. ποη. Ρ]. ΙΚυνίπυθ Κυνίπυ Ὧδπὰά ΖΠοοΐπῺ 
Ἰρανίη!,, πάρ. -ὅ8:; (μ6 ἰαβθὲ ἔοστη ὈΓΘΒΊΡΡΟΒΟΘ -Ζ. αἰ ἐπ 
58 5] ργΟΟΘΒΘΘ8 ΘΓΘ ὙΠΙΘῊ ΚΆΥΘ ΓΪ80 [0 {{|680 αἰ ἴΓΘΠΟΘΒ ΓΘΠ18 ἢ 8 
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ὉΠ ρου Π66 : ὁ τηϑύ ὯΘ ἰδίζθη ἰηΐο δοοουηΐ (μὲ 89 Ὀ68146 {ῃ6 

γοΐοθ θδ8 ϑουπα ρϑιθα08 γοργθϑοηΐθα (Π6 γοϊοθα βουπα 4]80. 

ΒΕ θπι. 2. Τλὸ αὐθβίϊοη οὗ Ῥοβίέγοσδ!ο -8ὁ ἴῃ ἰπ6 [{6]}160 ἰαησυδροβ 
τοαυΐγοδ ἃ ἐβογτουσὰ ἱπνοδίϊχαιϊοη, ἴῃ ἢ {πὸ ποχὲ [0] ᾿π|ι14] βοπη 

ἴη (πο ἰοχὶβ απάθά ἀονῃ ἰο τ τιυδὲ ΟΘΥΘΙΌΪΙΥ Ὀ6 ἰδῖίκοη ἱπίο δοοουηΐ, θὰ 
οχροβιιίοη αἾΥΘἢ ΔΌΟΥΘ 18 ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἰπἰθηαἀθά ἰο Βυρ οϑὺ βυ 6 δὴ ᾿ηνοβε χα 08. 

-8 αἴξζον ἸΙααϊά8 δα ἀϊβαρροαγοά ἱἐπγουρμοαΐ (π6 [{8}}6 

Ὀγάποῦ. Οὐ. {Π6 ποπι. 8βρ. [μ[. ραῦ, Κἂν, 8δ᾽, ἀφοῦ (ϑ8ι. ἀφγῸ-) 

ἄσον (βὲ. ἄογέ"), ζανμ (8ι. μαμιῖο-), Ἰθμθγ. ασὸνγ ρον (δθῃ. 

αΟΥ6)ὺ, Καίθ] ᾿οδίυϊαβ᾽ (466. Καὶ]ὰ), Οβο. Εἰγαπίον ᾿Εγαυμίον, 

Ζανιοῖ, ΜαΓ{1] “Μυ ]υ8᾽,. Ὑ 6 τηδὺ δββιπια {παὲ (Π6 ομαπροθ ἤαυγῸ 

"α 078 "αφογβ ασὸν δὰ "ακγὶβ "αλγ8 "ἄκογβ ἄκοῦ σποτὸ οροίο 
ἱπ {π6 ρογοὰ οὗ ἔπ ρῥυῖπι. [4]. σΘοπηπιαπιίγ. Οὐρ. 1,8. βασογἀδβ 

ἔγοῃῃ Ῥβάογο-ίβδ διὰ 8δοογηῦ ἴτοιῃη ἔβόογίμδ. ὅδ ὃ 33, 623 

Το]. 1. 688. 

.8 ΔΙ[ΟΥ Π848418. [,αἱ. αργὸϑ ὕπῦγ. αὖγοὸΐ ἴν. ῥγίπι. [{4]. 

Ἔχργο-η8 (ορ. οὐ. υμ{{α-8 πον 68), Οϑο. [ἢ 88 ᾿η68᾽. 868 

88. 208. 209. 

8 666. [ηἰ{18]8. 

1. [ῃ ἐπ γνόο6 1] δ] βίου τηθηἰοπθα ἰπ ὃ 658, 1, [Π6 ὁ- γ͵ὰ3 

Ἰοϑὲ π᾿ 68έ, πο 88 αἰίδο θα 6 Π0} 104}}Υ : ἐξαϑέ, δἰξαϑέ τες: ἡΐα ἐδ, 

βία 68ι, ΤὮΏΘθ6 ἔογπβ Ὀθίηρ ἴθ] ὶ 88 ἐξω᾽ δὲ, 8 πα 5ὲ, ΠΟΤ ΘΓ 

ἔογτιηθα αἰΐογ {πη 4180 αμέοηιδέ, δι δέ, δἰ ἐηιδί, οἷο. 

2, -Ὁ,) ἤν ἈΡρθδγ ἴῃ [δἰ 88 αὐ-, α7-,) 88 απίαθ, αγάιι08. 

8600 858 258. 8060. ΤΉΘΥ ψοῦθ {π6 [ὉΓΠπῚΒ οὗ δΌβοϊ αἴθ ᾿π} 14 }Π}. 

8. Γῇ, ΞξΞ. ἱπᾶρ. δὲ αι αἷ, τααϊηίαϊπθὰ 1861 ἴπὰ [μδὲ. οἱ Υ 

Ἰπἰ018}1γ, 828 μογῦ βηνι-8 ζογηεμσδβ. ὅ60 8 ὅ09. [ὁ ναϑ ἐπ ἴοπι 

οὗἨ δΌβοϊαίο ἱπ|0|4]}1Υ. 

4, Τιαί. 8{{18 5[18 ἴϊ8 οἷο.) 806 δ8 δ08. 570. 

ΟἹ [γ188. 

8 667. ΕἾΠ4]8. 

1. ΕἾΠΑ] ϑμοῦὶ υονθὶβ ΓΘ ἀγορροᾶ ἴῃ ρΟΙΥΒΥ Δ ῖο πογὰβ, 

1) ὙΊΕ τὰν ἱπουδβοίοην Κηον]θᾶρο οὗ π6 βουῃά ταν οἵ ἔμιο Βγίβδμη. 

ἀϊα!ϑοὶβ 1 δπὶ ποὶ ἱπ 8 ροβιξίοη ΘΥΘΥΥΜΉΘΓΘ ἰ0 ΚΘΟΡ δραγί Ῥσγορογὶν π|ιδὶ 

ϑθν 
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οχοθρὶ ὙΠΘΩ αὶ ργθοθαθά, ΤἼι8 1οθ8 88 ποί οοοίθα ὑη0}} αἴξον {Π6 

τ 618 δὰ Ππηραγίοα ἐποῖν ἐἰπηῦγο (ρ6] 44], 14014}} ἰο ὑπὸ ργϑοθά- 

ἱῃρ ΘΟμβοηδηΐίβ (8 640), δπὰ ἐμὺβ (86 υδὶ εν οὗ (μ6 ἀτορροά 

γΟΥ6]8. 18. Τ]ΟΒΟΪΥ 8.1}}] γθοορ 846. 

γοοα. ὦ ηπαΐοσς 'βδοπ᾿ ἔγοιῃη “μιαΐμθ: ορ. αν. ἀδελφε. [πιρογ.Ψ 

86. δεὶγ Ὅσαι ἴτοπι ἔδογο: αὐ. φέρε. πηρογ. δογϊα ὍΘΑΓ γθ᾽ ἔγο μι 
“ῥεγοίο: αν. φέρετε. αἀ-οὐη-ἀαἶγο ᾿Θοομδροχὶς ἔσο ἔ(ἀ6-) ΟΥγῸ6 : 
αν. δέδορκε. δογία 'μ6 Ὀθαγθ᾽ ἔγοπι Ῥδογοίἑ : Ο. ΒαΪρ. δον οἰ, ἐ8 “18 
ἴτοιῃ ᾿εϑέὶ: ΟΥ. ἔστι. δογὶξ ΠΟΥ Ὀθατ᾽ ἔγοπι ἐδογοημέξ (οΡ. 8 212): 

αν. θον. φέροντι. )αΐ, (1ο6.) αὐξδὲγ Ῥαίγ' ἔτοῃ Ἐζρ)αΐογ-ὁ ΟΥ̓ 

Ἐ)αϊγοεὶ (ορ. ὀγίαίμαν ἔτοια Ἐῤγξίγα, 8 628 τοι. 1): ΟἿ. πατέρι 

πατρί. ΟΡ. αἷδο ἐηπὃ- «ἀτουπᾶ, δϑουΐ᾽ : 64]1, ανιδὲ- ατ. ἀμφί. 

Ῥγϑθ. βϑουπά. 8. 8ρ. πο-δογοα πο-δογαά (ογθῦθαί, ἔδεγοῦ, ἔγοπι 

ἐῥεγείο: ατ, φέρετο ϑκγ. ὁδάγαία. ΑἾ8ο {8μ6 8. ρ]. ρῥγο8. ἀο-δογαΐ, 

ὙΠΟ οδππού Ὁ6 ΘΧΡΙ αἰ ποα ἔτοπη ἔδογοηἶέ, ΤΑΥ͂ ὍΘ ται α]6: αν. 

φέροντο; [ὉΓ 8ποίπον ΘΧΡΙΑΠαίοη 866 8 82 τ. 76. 1,088 οἵ [πᾶρ΄. 

“ὦ ἰὴ {π6 νος. ἃ ἐλμαίῃ “ἴΟἸΚ᾽ Ρ ορ. α΄. νύμφᾶ. ϑ8ιδΐ, πα. ᾿ἔοἔιθ᾽ ἔν. 
πρμέμ: ΟἿ. οΡ. μέθυ. 

2. ϑι' ΠΥ Ἰοηρ νονγοὶδ αἰϊβαρρθαγθά, οχοορίύ θη αὶ 

Ριθοράρα. 

Νοπι. 866. ἄι. 821 'θγοβδ᾽ ἔγοπι ἤϑαϊ: ορ. 5, ράξξ ᾿τηαβίουβ. 
Νοι). 85. ἔδπι. Βγίσίξ ἴτοιῃ "ὀγίφομίξ: 8κν. ὀγλμαΐξξ ἔθιαϊη. ᾿'ΒίσΒ᾽. 

αϑοδίμν Ἵ Ὀγίπρ' ἔογ γα, βαγ᾽ ἔγοια ἤπδογῦ: Θν. φέρω. κί. 
([πδὲγ.) 85. "μγ΄ (ἰο ποπὶ. γ᾽ 'πιαη}) ἔτοπι Ἡμεγσ: Γ(ῃ. σογὴ 

φογ “7. Νοιι. ἐμαίῃ, ἴοἸ Κ᾽ ἔγοια Ἐἰσία, “ομία : αοἰῃ. ῥίέμαα. 

Νοπι. 866. Ρ]. ποαΐ. ἐγξ οὐδὲ ἍἜπγθθ Βυπάγοαβ᾽ ἔγοπι Ἐοθηί : 5ΚΥ. 
γοά, ἐγέ ξαίά. 

Νοπι. 8ρ. ἴϑιῃ. ἔὐγόίγα ὑχοτά᾽ Ὀθοαπιθ "γέ, (μθη ὀγἑαΐδαν. 
θη. ἸοδεϊΣ, ἀαὶ, Ῥοξίϊδ (βέθτη οδίϊο- ἱδοηρ᾽ ἔγομι "οαηκίϊο-, Ὁ]. ποιῃ. 

οδίίαᾳ ἀαί. οδίαὶϊδ) Ὀθοδῖμθ οδίδἑ, οδίμί {πγουρἢ δὴ ἰπίογιηθάϊδίθ 

δίαρθ σι {, ΒΟ ἢ ἴῃ (6 ΓΌΥΠΙΘΥ ο886 Παᾷὰ 8ηὴ ἐ- δπὰ ἴῃ {9 

ἰδέξου δὴ με πατο. 85,66 858 628 τοπι. 1. 684. 

8. ἐο 06 Δβουγϊ θά ἰο ἐπ βρϑοΐβὶ αἰ 6110 δηὰ ψμδὶ ἐο ὑπ ρτίπι. Κο!ἐῖο ρογὶοά 
οὗ ἀθυθὶορηθῃί. 

- ΡΨ παρὰ ὦ κι ρι  χωμπ σπα νὰ 

τς Ἂς λτιασσεαμαι αν πανιὰ, Σὲ! Ψ Ὑ ἐα τ εθον τὰν 1 2 τῶν να, - 

᾿ . ἷ΄- 



5δΟΒ 
Βδηάηὶ ἴῃ ΟΙτίβῃ. 

)ο- " . Θ Β[ιογίβηρᾳ, 
οο. ἃ ολξὶᾷ (βὲ. οὔ εϊο- ΟΟΙΠΡΘΏΪΟἢ᾽) Βρα; ἃ... π0Ὸὸ γαϊαάϊε Ἱ ϑρθακ' Ὀοϑίάθ αϑ8-δὲμν., Ὠκι. Ἰηδέρ, ἃ ἥῆι, αἷς, θοβι46 γωγ, αἰγτηνδέι Ποποιν’ : μδι. Ἰποηξ δ. ' 
ἜΘ πὶ, τάμ ατίλιον θθοαταθ ᾿ς Βθποθ 9. ρ. ἄκΐ. ΓΟΥ͂Ν δοϑίὰθ ἀμίηϊμ 

“ποπιΐη", ΤῊ δ ΡΒΘΠΟΙΏΘΠΟη ἰδ ῬΆΣΆ]]6] ὙΠ ἐἢ 9 ἐγαηβὶ εἴσῃ οἱ φηΐμν ϑηΐηα (8 640 ΓΘΠ.). 
4. 1. - ἀϊρμίβοηρβ Ὀδοδτηβ ᾿ΠΟΠΟΡΒ Βοηρὶς 8 ᾿ 4 γγογρ (ἤδῃ 

ἰτθαίθα ᾿ἰκὸ Ἰοὴρ γονϑίβ. Νοι,. μ]͵. ἐἰοΐ 'δηιν ἔγοτη τρζρὶ πεζοὶ 
860 ὃ 82, Νοῃη. 800, ἀὰ. ἔδῃη ἐμαΐτίῃ, ἔγΟὴ δὲς τ ἢ, 866 ξ 98 
ΟΡ. αἱ ἕπο᾽ --- β]γν, ἀρ. δαὶ 85. ἐμαΐίῃ, 

ἤδν' ᾿Ἰδλδῃ᾽ ἔγοη Ἐμίγο. 8. . Ἴἴοφοβ: τ. στέγος. θη. δοίπαα Ὁ ΠΠΡρ᾽ ἔγοχῃη αν. ποδ-ός. αἱδιέγ ῬΑ ΒοΥθ᾽ ἔγοχη "Ω)αίον-65- αν. πάτερ-ες, γαϊδς 
Ῥοοθ ἔγομηῃ ἡμαί,-8.: ὁρ. [μδὲ. βοϑέί-8. ")α “τϑϑ' ἔγοπι "μίάμ: - 
ΟΗΟ. ερΐω. 

ἤν πο(αὐθ) ᾿γὶτατη (6! π}}᾽ ἔτοιῃ Ῥω; π-(αὐ6) ὉΘΌΪΏ Πα (ΑἸ! ὰ πὶ} ᾿βοΐη πος: μ-(αὐ 8) Δ θΟσθηη (4118π}}" ἔγοχη Ἡράμτη: ΘΡ. μα. “ημοίμοηι, ἐσέοῖς 
»εε(δαΐ θη (60 8} ἔγομη "άθοθη, [πὰρ ἤὰ6 αἴρῃ, μ-(αδείἐ 7) 
ΒΟΙΏΘΗ (ἀροϑβίο]!)᾽ ἔγοπη ἐαμ τη θη, [πὰρ πορῃῃ, "0 δοῖγ “ἴογι᾽ ἔγοτη Ἐδογοΐ : Οὐ. φέρε 8κν. ὀλάναϊ. Ιὴ δέον" ρὲ» Βούτγθθη᾽ - Γαΐ, ἱρίογν α. ᾿πβέβῃοθ Ὀθοοχηθ ἔχ. Οὗ. ονἱαίμαν ἀπάθν 9, 

1) 1 ἐμῖ8 δχρ]δηβέοῃ οὗ (Πθ ἀδέ, βρ΄ ἑμαΐίβ 6 χὶ σδἰξμ, τ ΐΪοΘἢ τὸ Ὀγουρέ πηὰθγ 9, Δηά 8, ἃ 5 ἰηβέν. ῃ οτἱρὶ ΒΆΤΩΘ ἐΐπ|8 Ὁ6, δὲ ἤδ8 Ὀθθῃ Ὀο]ονθά, ἐἢ6 [πάρ ἀαξ, ἔοτχῃ ἴῃ -οὐ (6ν. 
ΕῸΡ 1ξ ἴθ ποὲ ΓΟ Δ0]6 ἐμαὶ "δὲ ΒΒΟΙΪὰ μδγρ ὈθοοΙῃθ "ὃ, ΤῈΠ6 -ἀὶ δθαδσαι εν 
σαὶ «ἦ, 
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θ. ἢ 4 οοπβομδηΐ (δχοορὶ -Ὁ, 866 7.) 8}}} [0] ονθὰ 8ῃ 

οτἱρίπα] Ιοῃρ ἔπ] σονγοὶ, (Π6 ΥΟὟΘ] γψγὰ8β βμογίθηθα. 8.0, ἰοο, 

66 Ἰοηρ γουγοὶθ τ Βΐ ἢ μϑα ἀγίβθῃ ὈΥ͂ “δΟΙΠρΘηβαίοῃ ᾿θπρεμ ηϊηρ᾽. 
αἰμὲν Μαϊμοτ᾽ : αν. πατήρ. 5817 ᾿δἰϑέου ἔγομῃ Ῥβοϊ(β8)μ7 : [,4ἱ. 

ΒΟΓΟΥ͂, ΟἸΔΘΙ 80ΥὉ 7. 

Νοπι. ἐμαέδα ῬῬΘΟΡΙ68᾽ ἔγοπι ᾿ἐσίἃ8 "ἰοιίᾶ8 : Οοἰἢ. ῥίμαδε, Οδα. 

ϑογα8; ορ. πιπᾶ 'ποιηθη -- 5Κγ. οᾶ. σηάβ. Ὅοο. ἃ ἥγω 
στ ἔγοπι “μέγῦθ : αοίἢ. ναΐγῦβ, Οβο. Νύν]δηύ8. ΟὈμπμραγ. 

ἰαἰσίμ 'διι 16 τ᾽ ἔγοπῃ ἤϊαφ-οῖῦβ, 806 ὃ 1839. 

Οοη]. -αἱγεόηια ᾿ϑυβοιρίαὐ' ἔγοτῃι δονιᾶξ : Τιαῖ, φηναὶ. Ἰηάϊο. πὸ 
ὁμαγα Ὧθ Ιονϑϑ᾽ ἔγοιῃῃ ἤεαγᾶΐ, οΥἱδίμα!γ ἔ-α-ἰο-ῖ ; οοη]. γοτοδαγα 

ἴτοπι "οαγᾶξ, οτῖᾳ. “-α-ἰανί. 

Ποῦρ νον 6 18 Ὁ ΘΟΙΏρΘηβαίϊου ἸΘηρ οηΐηρ. Αοο. ρ]. ἤγω 
᾿πθη᾿ Μαϊιὶ 'ροοίδβ᾽ ογμέδι ᾿ἴοτιηβ, ϑῃδραβ᾽ ἔγοτη "-ὅ5 ὅ-8 "-ἢ8, οτίῃ. 
Ῥ:0-η8 ὅ-ἰ-8 τι η8. Νοῖῃ. σαγὸ σαγαὰ ᾿τιοπά᾽ (ρθη. οαγαΐ ἀδί. 
ἕαγ ἢ) ἴγοιη ἤοαγοηί-8. ἤσλια ᾿πθηΐγ᾽ (ρθη. Πολοὶ ἄαι. Πολὲξ) ἔγοτῃ 

᾿ἰδοθηῖτβ, οτῖρ. βίϑιης-ἴοσπι Ἡμρίζηί- οὐ "μῤηιν-. ἐγίονα “Ηἰτέγ᾽ (ρθη. 
ἐρἰοαί ἀαι. ἐγὶομαὶξ ἐγολ δ) ἔγοτα Ἡγίσοηΐσ8. Ον. 8 212. 

1. Τιοηρ ΥΟΥ͂ΤΘΪΒ βθθῖὰ ἰῸὸ πᾶύθ ὈὈθ0Πη ΘΑΥΪ βῃογίθηθα Ὀθίογθ 
Ὠ38818 (ὁρ. [αὐ ὃ θδδ, 4) ἀπὰ ἔπθη ἰο πᾶν Ὀθθῃ ἐγθαίθα 
ὮΥ ὅ. Οὐοπη)]. ἀο-δον ᾿αἴογαμι, ἀθπι ἴγοῃ ὄῤογᾶηι : [,.Δἱ. ἔθγαηὶ 

0.Βυϊ]ρ. δόγαᾳ, ορῖ. ᾿ὁπογᾶ-ηι. αοη. θοἶ, π-(αὐ6) 'δααοτγαμ (4 ἸΟΓ πὶ) 

ἔτοιῃ ᾿οζμδη (τ. ἵππων) οὐ ἔγοπι "οζμοη (ορ. ΟΟΒυϊρ. οἱξι)Ὁ 
6Ρ. {Π6 δοοϊάθῃοσ. “-- 

ΑΙ]! ἐπθ νοῦθὶ βῃογίθηϊηρβ δηὰ ἰοβδ8 οὐ γόον ὶβ ἀϊβοιβϑθά ἴῃ 

Ἰ͵.--ἴ,, ποῦ σϑυβοαὰ ὈΥ ἐπ6 ἀθυθορπιθηὺ οὗ ἐπ βίγοπρΥ Θχρίγα- 

ἰΟΥΥ δοοοπὺ δὲ ὑπ Ὀθριπηΐϊηρ οὗ σψογάβ. Οὐ. 684. 684. 688. 

8. - ὈΘΟΔΠῚΘ -ἢ ἴῃ γί. Κοὶο. Τη8 ψαϑ οἵξθη τοίαϊποά 

δὲ ἐΠ6 θορὶπηϊπηρ οὗ ὑπ6 [0] Οτὶπρ ποτά, ὈΘίΟσΘ ὙΟὟ6] ΟΥ τπηϑᾶΐδ. 

ΕΧΑΤΏΡΙ98 ὑπᾶορ ὅ. δηα 7. δπᾶὰ ἴῃ 8 211. 

9. -ἰ νὰβ ἀγορροᾶ. πὸ δοὶγ ἴτοπι ἤδογοί. ζογοὶξ 8-ἴαϊ. ἫΘ 
ΜΨ|1 Ποῖρ᾽ (1. Ρ]. “ογ-ἰαϑαι) ἔγοιη ᾿-ϑἰδϑὲ ἷἱ. 6, ᾿δίοϊα, Ἐξτί. 
διά ἐμ ἀθπίαὶ ἰπ οὐἱρῖμαὶ -" τοπιαῖη 8,66 8 70. 

10. -8 ψὰ8 ἀγορρθα ΘΥΘΥΥΜΒΘΓΟ. 

ον] - 8. δῶν ταδη᾿ ἴτουι Ἐμέγο-ϑ (ὅ.). ἐμαΐμα ῬΘΟΡἕοθ᾽ 
ἕο ᾿ἰσίᾶ8, πιὰ “ποταθπ᾽ ἔγροιῃ τόμᾶδ (θ.). 
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-η8. ἤγι 'νῖγοβ᾽ ἔγοῃῃἪ Ἠργοησϑ (θ.). τ Ἱποπίμ᾽ (ρθη. η118) 

ἔγοῃῃ Ἤηδηδ : αὐ. μείς. 

εἰ8 -πἶδ. δοοίνιι “ἰδ (σ6ῃ. ὀοέϊμα) ἴτοπι ᾿-ἐπέ-8, σαγὸ σαγα 

Ἑτϊοη᾽ ἔγοπη ἔοαγοηΐδ (θ.). 

.ἀ8. γῇ 'κἰηρ᾽ (σοι. γἱσ)ὺ ἔγομι ἢγ788 ἘγῚζ5 : 614]}. -γτῦ, 1μδΐ. 

γξχ. αἱϊΐ 'τοοῖς, βίοπθ (ρθη. αἰΐοοὶ, ἀκί. αἰ) ἔτοτα ᾿αΐίεζϑ. 
8 668. [Τπἰ{148. 

1. 7υθὲ 48 ἐ δπᾶ ο Ὀθοδηθ ῥ᾽ (τυ ἐΐθη ἐἢ) δπὰ χ (εὖ) ἰπ (6 

Ὀοὰγ οἷα σοτγά αὐΐζοῃ νόνθ]β (Ἐ 514), ϑρίγδῃΐβ 4180 Ἀγοβ6 ἴῃ: 1 8}}Ὁ 

Δἰον ψογβ οπάϊπρ 'ὰ ἃ σόνοὶ. ΤῊ 8 δθδοίοη ἔοοὶς ρ΄δοθ, Ὀθίογο 

[μ6 Βη4] οοπμβοπδηίβ πδὰ ὕθθη ἀγορροᾶ (8 6517). ΕΓ Π0 βρίγϑῃΐβ 

ΒΟΥ ὑμοπιβοῖγοθ ὙΠΟΓΘ ἃ ἢπαὶ οοπθοπδηὺ αἀἰὰ ποί οτρΠπΑ}}γῪ 

βίϑβῃα. Τῆυ8 6 ἀὐγῖυθ δἱ {π6 [0] τ ηρ ἱπιροτίαπέ ΘΟπο]υϑίοῃ [ῸΓ 

{86 ἰηνοβεϊραίίοη οὗ (ἢ 6 ᾿ιἰβίονυυ οὗ βοιιπᾶβ : ψογα-ΟΥπι8, αὔξον ΠΟ 

ΒΡ᾿ Γᾶ πίβ σΘΠΟΡΑΙΥ τᾶ ὑπο ὶγ ἈΡρΘΆγΘπΟΘ, ΟΥΡΊΠΑΙ]Υ οπαρὰ ἰπῃ 

γΟ ΘΒ, δπα {Π086, δὕίου ὙΒΙΟ. {Π6 ἔθπιθϑ γοπιαὶ πᾶ, οὔ ΡΊΠΘΙΪΥ 

οπάρά ἴῃ οοηβοηϑηΐβ. ΤῸ {Π 686 ΘΓ δα ἀοα νϑγῖοιβ ᾿πΠπΠΟΥΘΠΟΏΒ ὉΥ͂ 

ἰγϑηβίθγθηοο οὗ [ΌΤΠ8, δμα {Π6 Δ Ὁ οδῃ 8.111] Ὀ6 Οὐβουυϑα μι ΔΏΥ 

ΘΟΠΒΙΒίΘΠΟΥ ἰῇ ΟἿΓ ΠΙΟΠΌΠΙΘηΐΒ ΟὨΪ ἰῃ στουρθ οἵ ψογάβ σι ]οἢ 

ΓΘ ΒΥΠίΔΟΙΟΔΙΥ ΟἸΟΒΘΙΥ οοπποοίοα. ἃ ἐλμμαϊπ Ὁ [ΟἸΚ᾽, ἃ οδαγα 

Ὁ ἐγιοπά : αγ. ὦ 1,4. ὅς. αἀᾶ ομαγῖξ Ἔπο ἔτϊοπαβ, αἱ ἐῤμαϊὴ 

ὙΜῸ ΡΘορΐοθβ᾽ : 5Κν. ἀνά, αὐέό, γὸ ομαγιβ 8-ρυϑί. ᾿ἀτιδυῖ, γὸ τῷ 

Οτ. πρό. Ον. ἐμὸ ἰδὲ οὗ {π6 ἴοσπηβ, Ὀθηϊπα ὙΠ οἢ 80 Γαηΐϑ 

ΒΡΡΘΑΡ [ὉΓ {π6 ἐθπιθϑ, ἰῃ ὙΠ Ἰ8ο} 8 τ. αταπι. ὃ 92, Οὐπιρδῖο 

Αἶδο ὑΠ6 ἰπ|{18] βουπὰ αἴΐοῦ (Π6 τηθΙ 0 8 ΟὗὁἨ ΟΟΙΡΟυἢΔ8 : ὁεη- 

οἰιοβϑ4, ὍπΘ Ἰορροᾶ᾽ ἔσομαι ἔοΐριο- ο., 80-ἰξοησα 'ΘἸοααθη ν᾽ ἔγοπι Ἶβιεί. 

ἐ Ὀθοδηθ αἱ ἷἴπ ῥγϑιϑοοθηξιδὶ ΒΥ}] 4 0]68, ὙΠῸ π Δ ΒΟ] υἰοὶν 

ἰπἰξ|4], 6. ρ. ἀο-σάϊγ 8 64118., Ὀαξ ἐό-σαΐγηι ᾽ᾳ 641}. ἀο-ηιά εν 

{γῪ παοίμον, Ὀὰΐ οο-ἐ-ηάϊγ Ὡστ ΠΥ τπούμοτ᾽ ἐ-έβ-γσο “ΒΥ 
ΓΘΒΌΓΣΓΘΟΙοπ᾽, ορ. Ξκτ, ἑάνα ΟΘ΄. τεό-ς-). 80. αἷ8ο Μ|ὰ. ΟΥπιγ. ἐψ 

εοἰαξ ἼΔΠΥ ᾿ἰαπά᾽ (σιοϊαξ), Ὀυαὲ ψέϊ τοῖαὶ “π [ΠΥ Ἰαπά᾽, 

ἴῃ {Π6 β8116 Ῥοβί Π0η8 ὙΠΟΘγΘ ἐμ6 ἰθηθθθ Ὀθοϑιηθ βρίγδηίβ, 

8- Ῥαβθθα ἰπίο ὁ- (ἢ-} δπὰ ', γαϑ ἀγορρϑὰ ((μ6 πηιέθηθβϑ οἵ ἐδ 

7 ἰβ τορτϑβοπίθα Ὁγ 2). πὸ δοβϑαηι Ὁ βέδπάϊηρ᾽ : 6Ρ. [μαἱ. 5ἰδἰῦ. 

ἃ δὲν Ὁ ταῦθ᾽, Οοιαραγθ ἐμ ἐγαπβιεἰου οὐ πιθάϊαὶ 5. ἰὸ ἦ, 866 

ὃ δήθ, ἀπά (Π6 1088 οὗ τηθ618] 24, 8606 ἃ 1174. 
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6 8807 ἴῃ ἃ 522 ἐμαὶ ὁ, ἀ, φ μα Ὀθοοιηθ ὅ, ἄ, τ αἴϊξου 

το 618, 1110 (Π6 Ἰοίξοτβ ὁ, ὦ, 9 Ἴοτθ γοίδἰηθά 'ἰπ ΟἹὰ [τἰ8ἢ 

τ ησΒ. Τπαὶ {πὶ8β οἴδηρο ψ͵ὸὼλϑ 8180 οῇοοίθα ἱπ οοπαϊοηδὶ 

ἸΠ 4}, {πα 6. ρ. ἃ ἀξ Ὃ ρμοά᾽ νὰβ ρχγοπουπορὰ ὦ ἴδ, ΠηδΥ͂ 

ὕ6 οοποϊμάρα ἴγοπι (Π6 πιοάδγῃῃ οΟΥΠΟΡΥΑΡΩΥ Ὑ ἰοΝ αἶδὸ ρυΐβ 

ὑδ, αἰ, σῇ ἰπὶε14}}γ. 

Α βίαν τοϊδίίομ οχἰϑίθα Ὀοέψθθη δ" δηὰ Πμ7 ᾿δἰβίϑι" 

ἴοι ᾿βϑιθ(8)0 88 Ὀθύνγθθη 8- δπὰ ὁ-- ΤῊΘ ἴογπι σι 5- ϑίδη 8 

ΓΟΡΌΪΑΥΙΥ ΔΟΓ ΟΡ 8 οπαϊηρ ἰπ ἃ γόσοὶ. Ορ. 8 115. 

2. Το 88. ἴῃ 88 212, δ18 ἐπαὲ -π"έ- δπὰ -0- Ὀδοδᾶπιθ -"α- 

δηὰ -ησ- δη4 (Π6 Π888] ἀϊβαρρθϑαγθά, 6. ρ. οδέ ργοπουποθά οδὰ 

(Μοά.Ἰν. σον) 'δαπάγοα᾽ -Ξα- Ογγ. οαμὲ 1μαἰ. οοηέμηαι; δ Ῥτοὸ- 
πουηορά δ (Μοά.ἶν. δι) ᾿ἀθαίμ᾽ -- Βγοί. σποοὸμ. αγίμοῦ ὉῪ 

δ ὕὅ20, ἐμαὶ -πὖ- δηὰ -"ἀ- Ὀθοδηθ -"η}- δπᾶ -ηη- ἴῃ ΟἾτίθῃ, 

θ, δ. σαΉ ὉτοΟκΚΟα᾽ τῷ (14]}. σαηιδο-ς. οί ῥγϑυίοιβ 8ίαρϑβ 
ΟΟΘΌΣ 4180 ἴπ ἐπθ Ἰυποίίΐοη οὗ σοππροίθα σοτάϑ. 

Ετοπὶ σοη. 9]. Ἤηηα π-οογὲ οὗ (μ6 τἱρ 8, ηηα πεϊμαΐ οὗ 
[16 ῬΘΟΡ Θδ᾽ (Ρ. ἡῆηῆα πτ-αηπηαη οὐ (6 παπηθβ᾽ οἷο 88 211. 
θ01, ὅ. 7. 8) δἴόϑθὸ ἐῆπα σεγέ, ἑπημα ἀμαίδ, ΘΠΘΡΑΙΥ τι θη 

Ἰηηα οογέ, ἥππα ἐμαΐ, (Ἰ1κ6 δο, οδέ ἱπβίθϑασα οὗ ὅσ, εἊδα); ἰξὲ γδβ 

ΟὨΪΥ ἰπ ἴθ οαβθὰ ἴῃ ὑπ Ο.]Ρ, ρουῦϊοα ὑπαὶ δοοουπί 88 ἰδίῃ οὗ 

ἔθ ὁμδηρο ψΒΙΟἢ Πα ἰακθη ρίαδοθ, ὈΥ̓ {π6 τυϊηρ οὐἨἁ {86 πιοᾶϊδᾶ. 

ἴῃ Μοά.ἶν. οΥὐΠΟΡΤΑΡΏΥ {πΠ6 0 στο 96-, αἴ-, 6. δ. πα σοθαγί -Ξ: 

ΟΙν, π)πα οογί. ΤὨῖθ ΡΒ θποιηθποη 8 68]]6 ἃ ΘΟ] ρ8ὶ8 ἀοβίϊ 08 

ἴῃ 6] 010 ρΓΔΙΏΠΊΔΓ. 

αφθῃ. ρΡ]. ἡηπα ηι-δῦ ᾿οἵ {Π6 οονβ Ὀθοδηιθ ἑπηα ἠμηῦ, ἵῆπα 
γι, ἵππα πιάἀαΐξ οἵ {Π6 οο]ουγθ Ὀθοϑπιθ ἡηῆηα πηαΐδ, ἵπηπα παΐῇ. 

ΤῊ ο]4 βρο}]ηρ γὰ8β ΒΟΎΘΥΘΙ τοί θᾶ, ἀπά {ῃ6 Βρο]]ηρ -ηιὖ- ἀπά 

-«πἀ- α͵180 οχβίθα τη θα 18}}}7 ἴῃ ἐπ6 Ο.Ἶν. ρογοα Ὀθβι4θ {Π6 ρῃοποϑίϊο 

ϑρ6 Πρ. Ομ. αἷδο αὐῤδοοηπαγο Ὀθϑι46 αἰποοπάαγο Ἵ Ἰοοκοά᾽ (ἰο 
αν. δέδορκα). Τὶβ ῬΠΘΠΟΙΏΘΠΟμ 18 081164 ΘΟ] ρϑὶ8 Ὠ888}}8 ἴῃ 

Καιεῖο συδιησηᾶγ. 

θη. Ρ]. ἑππα 816 οἵ (Π6 ογοβ᾽ ἔγοπι ἤέηπα η-ϑῶϊθ, αβὲ 88 
τ 6414] ,2) ἀἰβαρρθαγθὰ Ὀοίοσθ 8, 6. δ. ἰῃ φδίβ 'ϑύναῃ᾽, 8686 8 212, 

8. 8- ἀἰβαρρθαγθά Ὀθίογθ ἕ, 6. ρ. ἐἑασαῖηι Ἵ βἰγίἀθ, ρο᾽ : ΟὙ. 
στείχω. 366 ὃ δ1. 

τ Ὁ αν πααρθμα. 
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αοΥνμδῃΐο. 

8 6698. ΕἾ η418 ἰὴ γί. ΟΘ δ ηϊο. 

1. ΕἾπΑ] Ἰοπρ δπὰ βογὶ σόνοὶθ ὑπάογθηΐ πὸ γοααοίϊοη δἱ 

[818 ρογὶοά. 

Ἐξοχει ἢ. σα θ᾽ αοίῃ. μαύκμ : 5Κει. ράδε. "δεγίσί ἼΠου Ὀοαγοδί 

Ῥδογία 6 Ὀδαγβ Οοίῃ. δαΐγί8 δαΐγὴδ : ὅικν. ὁλάγναδὶ ὑδμάγαϊ, 

Ἐπ χϑη-ὶ Ἰοο. 86. οὗ ἐπ6 8. ἤμχϑοη- ᾿οχ᾽ Θοίμ. αὐλδὶη: ορ. 8Κτ. 
μκῥάμ-ῖ, ἡμαϊέ, οἷάον ἡμαϊίε 6 Κῆονγθ Οοἰῃ. οάϊέ : ατ, οἷδε. 

“Π, οἱάον με 6 σοῦ. ἵσ  ᾽ Οοίμ. ομ : αν. λύκε. ἕαῦα "οἵ, 

γοῦν αοϊι. αὗ (αδ-μ) : α΄. ἀπο. 

ΒΕ 6 π|. ϑβοπιθ δϑβϑῦμηθ ἐπαὲ 41} βῃοτὶ υοτθ]8δ οχοθρὲ -Ψἢ ἬΟτΘ αἰγοδὰῦ 

ἀτορροᾶ ἰπ ῥτγίπι. αθσπι. ἰπ ππδοοοηίθα 8018 01686β. Βαὶ ἐπθη δ δενισὶ δεγίἂϊ 
ταδί ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΪΥ ΔΡΡΘΟΓ ἴῃ οἴῃ. 68 ἔῥαΐγ8δ "δαΐγβ ἀπὰ [86 2. βρ. ᾿προγ. 
Ἐμαγαϊ ἱ Ξε ΒΚν. ναγίάψα πάρ. ἡμονγίέϊο δ8Β "οαγαϊΐ (πΘΥΘΑΒ 1ξ 18 ζατναγαοὶ 

“ἀθϑίτουἾ. 

Ἐρισηαϊ ἔϑτα. ᾿ἔτϊοπα᾿ οὐ. “οἱ)δηαὲ: ορ. 51κῦ. ρᾶγί. ἔδιῃ, ἐν - 

ἀαἰΐ ἀηάθηθ. “χιηη οτηο᾽ Θοίμ. σιώπα : 1,ἱ. μον. Νοπι. 800. 

Ὀ]. πϑυὶ, έμζῦ “γοϊκοβ, Οοίμ. ἡμζα Ὀθδίάθ ῥῦ: ορ. 1.δὲ. ορρί4ἃ 

ορρίαα, ϑκν. οά. γωσά. Νόοιι. 85. ἴθι. αΐϊηδ ᾽υηα᾽ Οοίῃ. ἀϊησ 

Ὀοθ146 ἀΐεδενμη 86: αν. οἰνή ὋΠ6 866 οἡ ἀϊοθ.. 

2. ἴῃ || ἸὩΔΏΠΟΙ -αὐ ---Ξ [πάρ -οἱ δῃὰ -αὶ βυογοά πῸ 

οδηρο. Νοιι. ρ]. ἢδιέπααὶ ᾿ὉΪηα᾿ οι. ὀαάάϊ ΟΗΘ. δίῥεε: 
6Ρ. α΄. καλοίί Ι,οο. 55. "μι αὶ (μι ξα- ἱπο1), ΟΗΟ. «ροίζε 

Ο.]66]. μὐο εἰ: ορ. ὅτ. οἴκοι 'αὐ Βοπιθ᾽, 

8. -δὲ, τῦι!ε ὈΘοδπ6 -αὐ, -αμ. Ὠαὶ. 86. ἔοι. ἐχοδοὶ ἴο ἐμ εἰ δ᾽ 

Ὀθοδιθ ἡχοδαὶ αοὐϊ!. σίδάϊ: ορ. α΄. χώρᾳ (6. 4180 ἀαΐ. 86. οἰ. 
ῥίξάϊ δὐὰ ὅ8ὅΚν. ἑάϑδψγα. ΟἨΗῸ. τροἵίε (2) τγαβ αἷἶβο ργοῦϑΟΙυ ἃ ἀδί. 

ἔοστη, ὙΠΙΟΝ ἀγοβα ἔγοτα ἐμμ οὶ : αν. λύκῳ. Ῥαχίδις οἰ  Ὀδολπιο 

ταχίαμῳι. αοἰῃ. αλίάμ ΟΗΟ. αὐέο. ἸΤιοο. 8ρ. ἔδιηδμε (διθιμ- ἱϑοῃ) 

Ὀδθοδηι6 ἔϑιηαμ αοἰἢ. δμάμ. [{ 18 πιοτὸ πποογίδίη ἩΠοίμον Οοἐἢ. 

απϑίάϊ (δι. απ 8ι}- ἴ. αγουτ.) οαπιο ἔγοια ἔαηϑίδὲ (8 θ45 ἢπ4]8 1.) 

ΤΉ Θθ6 βμογίθηϊπρδ γογθ οαγγιθὰ ον ἴπ δοβοϊαίθ βηδ ΠΥ δαὰ 

Ὀοίογθ ἰμ1 141] οοπβοηδηίβ. Οὐ. ἔπαλεξδ (Ο.106]. Πεὶγο) ἔν. "πΠέξμδὲ 

δ 614. 

4, ον 618 ΤΙ πο ὑπβπουίθηθα Ὀοίογο πα88]8, 1. 8, 6χ- 
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Ρἰοοῖνοθ 8πΠ4 ϑρίγϑηΐβ, 6. 9. ΠΟΙ. 86. Ἡμμίζας ποι. ρ]. ἐμμγῦ : 

δῖν, οὐκα8 οὐκᾶϑξ. 

ὅδ. «αὐ ὈΘΟΔΠῚ6 - 8η4 ἰδπὰ8 [61] ἱοροίμο τἰῃ παρ, -". 
Αοο. 856. Ῥμμζζατη ᾿ϑιημκη ΘΟ. οἱ βδμημ, ορ. αοίϊ!ι. ῥαη-α 

ἘπΠ0 : Βκσ. οὔζα-ηι βαπό-ηι ἰά-ηι. θη. Ρ]. "χοῦση οἴ. σίδῦ: 6ρ. 
ἀν. ϑαμαπὶ οἵ ἰγθοϑ. [πᾶρ. - 6. 5. ἴῃ ποπὶ. 85. ἤγαβὶδη 
οοουηΐ᾽ Θαοἰϊ. γα 7 : ορ. ατ. μήκων ῬΟΡΡΥ᾽. μα 06 -π ἀτορροᾶ 

οι ΔἰΟΣ 8βῃογί συόνϑὶβ, ὙΠΟΥΘαΒ ἰἃ ΜὙῸὸΡῚ ΟἾΪΥ τοάιοθα 1ἢ 80}10 

ὝΑΥ ΟΥ ΟΥΠΟΡ δἴξο. Ἰοῃρ σονοῖὶβ.α ᾿μζα- ἐδ ὈΘΟΔΠῚΘ 

Ἰνα ἔδει, Ὀυΐ ἐχοῦδῦη ἔγαῤίδη Ὀδοᾶπια ἔχοδῦ" Ῥγαβὶδ᾽. Οὐ. 

ἢ 214 Ρ. 182. 

-γῆὶ ([πγουρἢ ὑπὸ Ἰηἰθγιηθαϊαίθ βίαμο -7ὉῬ} ῬγΟ ΔΌΪΥ ὈΘΟΔΠῚΘ 

Ὁ Ρεπι. αοσ. ΕῸΡ ΘΟ. δοο. ὀγῦβανγ ᾿γαίγθπι ῬγΟΌΔΌΪΥ 
ΔῖῸ86 ΠῸΠπὶ Ῥῤἧήγάίξογηι. 866 8 θ4δ, βη4]8 2. 

6. ΕἰΧΡΙοϑῖγϑβ ἀγορρϑὰ οὔὐδ. [Ὁ οδηποὺ 00 ἀρίογπηϊποά ψΠϑίμο 

ΠΟΥ Πα ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ὉΠαΘΥρΟΠΘ 411] ἔπθ βίαροβ οἵ βοιπά-Β} {1 Ὸ’ 

(δ 521 8. [{ ψν͵ὸ δϑϑυπιθ ὑπαῦ (ΠΟῪ αἰβαρροαγοὰ δἴίος ὑπᾶθγ- 

δοϊπρ ΘΟ ρ]οίο βου πα-8}{{πρ, {πΠ6 ῥτῖπι. σοῦ. ομδπρο8 80 ἰοὸ 

06 Θχμ 64 8ἃ8. ΦῸ]]ΟῪ: -- 8. 8ρ. ορί. ῥγϑβ. Ἐδόγαϊ(ἅ) 6 πιδῪ 

ὑοατ αοἰἢ. δαῤγάξ : 5Κν. ὁμάγδέ Ἰηὰρ. “ὁδέγοϊί. 8. 8ρ. ορί. γῇ. 
"δεγ(0) Οοἰμ. δδγὲ : ορ. 14. υοἷἶδί, [6 ϑπάϊηρ -τ ᾺΒ8 ἃ ΠΟῪ 

ἰοτπιαίϊοῃ ἴογ [πᾶρ΄. -ἐδ-ί, 8606 {π6 δοοίάθῃοθ. 8. βρ. Ἢ 6(4) ᾿ὑχϑηΐ), 

οί. ἑ4ά7α : ϑκκν. ἀ-ψᾶϊ. 8. 9]. ορὲ. ρτοβ. ἤδόγαϊπ(α), ῬΓΟΌΔΟΙΥ 

ἃ τίη. ΠΟῪ ἰογπηδίϊοι, Οοἴμ. δαύγώϊπνα ([π6 ρᾶγίοϊθ -ὅ τηδῪ 

ἴᾶγθ Ὀθθη βδιϑὲ δἀἀθὰ δζογ (16 ἀγορρίπρ οὗ ἐμ ἀδηία]) : ὁρ. 

τ. φέροιν 8 Ὀ8, ἀἸ ΑΓ ἔογπι οὗ φέροιεν. 8. 9]. ορὺ. ρῇ. "δον, (}), 

ΘΟΡΙΔΙΏΪ ἃ Θογμα. ΠΘῪ ογπηαίϊοῃ (866 ἐπ δοοίάθποθ), Οὐδ. 

ὀξγοῖητα. 8. Ρ]. ἱπάϊο. γῇ, ἔδὲνῴ} (Ὁ), οὗ. δέδιε; -μη() --Ξ πάρ. 

ἥϊ, 8 226. Ἠῤχωπ(ὦ Ἰδπ᾽, Θοίμ, ἑαύξερ : ορ. 111}. 91. αδϑείηηἷ-: 

6 βᾶπ|6 οπάϊηρ ἰπ Οοἰϊ. πέμη ᾿πἰπθ᾽, θὰ {18 18 Ῥγοῦ8 0] 8 

ΟΟΓπι. ΠΟῪ [ὈΓπιδ ΟΠ ἰδοῦ ὑῃ6 ΟΣ [ὉΓ ἴδῃ, βίποθ ἱπαρίηρ ἴγομι 

(86 οὗμοὺ παρ. Ἰαπρυδρθθ Ἧὸ Βῃου ἃ γαίθμοῦ οχρϑοί ὅπὲμ (ΞΞ 

ἡπομῷ}) ἰὼ αοίῃ. (8 119). 

οί. ῥανήρια ἴο {π᾿ ΙΔ ἤᾶγθ Ὀθθη 8. ]δίϊνθ, ργίπι. ἢ. 
"ἰοδηιδά (ορ. ἀσαημηξ-ἢ), ἰὼ 0 οα86 ΟΗΟ. ἀφηπμ που]ὰ Ὁ 
ἔτ, ᾿ίοθηιδιί : ϑκν. ἐάβηιδέ; Ὀὰπὺ (Π6 ργῖπι. αϑγπι. οηάϊηρ -ὃ -ὖ 

Βευξπιδηπ, ΕἸεπιδη 8. 88 



514 βαπάπὶ ἴθ αογηδηΐο. δ 659--δ00. 

τρη ΘΑΌΔΙΙΥ παν ὈΘΘῺ 8π ἰηϑίγ πηθηίαὶ οηαΐπρ, Ἱπᾶρ΄ -ὦ -ὖ 

(οί. ᾿πϑίν, }ὅ)ὴ. ΤῇῸ βᾶπηθ ἀοι δέ οχὶβίϑ 'π ἐπ ὁ84886 οὗ 6}. 

ομίζα, ΜΈΪΟΝ οαη Ὀθ6 ἰγαορά δος ἰοὸ πάρ. ᾿μέίφξα -σ ΔὈΪ. πὰ 

ἰο ἔμίηξ -ὖ ᾿πδίτ. δη ἃ Ῥοβϑί ΟΪΥ γὰϑ ἃ οοηὐϊπιδίϊοη οὗ δοίῃ [πὰρ 

ΟΆ8608 αὖὺ {Π6 8816 {1π|6θ. ΟἹ. {6 δΔοοϊάθῃοθ. 

1. Ἰπᾶρ. -8 ἀπά -Φ ΠΔΥῪ ἴον {Π6 τηοϑὲ ραγὶ ἤδύθ Ὀθθῃ ἰογοὶ- 

Ιοὰ ἰο -8,. ὙΠοη ΓΟ Β ἰΔὉ Ὀορᾶη ἰο οροταίθ. ΒῪ ἐδῖβ ἰΔΥ, 

(80 ἀουῦ]ο οπάϊπρϑ {κ -ῦς δηὰ -ὅὄβ ἴῃ ἐπ ποιη. 9]. οὗἉ [πάρ΄ 0- 

8η4 ἀ-ϑίθῃιβ Πθ ἅγο86. 8866 ὃ ὅ88(ἁ ἥη͵ἃ8. -ξ ἴπ [Π6 ΠΟΠ]. 8. 

ΔΤ δ ἐμαὶ ρϑυϊοά ροπουδ βθα ἢ 

-ἰδ ὈΘΟΔΙΏΘ -88 -8, -ἀ8δ ὈΘΟΔΠῚΘ -χ8 Δοοογαϊηρ (0 8 δ27. ΟΠ 

βαϊά 6. ρ. ",ῦ88 Ἔ7δ8 Ἰοοί᾽ (ὅτ. Πον. πώς, πάρ. ἔρδι58, βίϑῃι ροι-, 

ὁρ. 811 ρ. 249) «πὰ ὄηιοίμχϑ ἵαῖ κ᾿ ἔν. Ἐηιοῖχο (δ 628): Οοΐῇ. 

7 δέμιι8 δῃὰ ηἰἶμῖβ ΘΥΘ. ΠΟῪ [ΟΥΠΙΔ ]0Π8. 

8 6600. Εἴπ4]8 τη Ααοὐῖο. 

1. ΜΙ ἐπ ϑχοθρίϊοη οἵ ἡ 411 οὐοὺ ρεῖπι. παρ. ἢπαὶ βμοτί 

γΟΥΤΟἶθ, ΟΥ Βῃογί σόν }8  ΠΟὮ ὈΘοΟΔπιΘ ἢη4] ἰπ ῥγΐπι. Οἰἴθυπ). ὙΘΓΘ 

ἀγορρθὰ πὰ 84Ϊ80 ἴῃ {Π6 ἢπαὶ 8υ}] 8068 οὗἉ ρο]γϑυ]] Ὀἷο ποτάβ χθα 

[Ὁ] οθα ὈΥ 8 βίπρὶα οοῃβοπαῃΐ οἶμον ἔμδη ὦ, τς (δ θὅ9, 1. 4. ὅ. 1). 

2, 88. δαΐγὶβ ἔν. Ἐδὶγϊσὶ, ὃ. 8ρ. οἀϊέ ἔν. "μαϊξί. Ὅοο. ομί 

ἔν, μι. 2. 85. ἵπηρον. )γα-οαγαοὶ ἔν, ἐμαγαϊι(ἢ. α ἔν. ἴαδα. 

Βυὶ αέμιε: 8 669, 1. 

Αδο. τομῇ ἔν. Ἐμμίζα. Αοο. σαδὲ 'σιαρδ ἔν. "χαςίί, Βιυϊΐ 

βῆ. ὃ 659, ὅ. 

ΕῸΣ ἰμ6 ἀϊδοτθηΐ ἰγθαΐπιθπὶ οὗ (6 τς ἴῃ ἐγέμ δέ! οκ, ῥγορ᾽ 

ἔν, Ἐγίμ(α-) διὰ ἰδρ ᾿ορρογίαπι γ᾽, ἤν. ἡδμρ(α-}) ορ. 8 119 Ρ. 156. 

Νοπὶ. 85. υμἱ 8 ἔν. Ἐμμίξα-Ζ. Νοιῃ. 85. σαξδί5 ἔν. ὅΖαϑ8|:-2. 

Νοιη. ρ]. φιμαη8 ᾿ποπιίμθϑ᾽ ἔγ. Ἐχμμιαητῖς : ορ. ατ. τέκτον-ἐς. 

Νοπι. Ρ]. 8.478 ἔτ. ἔϑδμηΐμ (ὃ 2 (ορ. ὃ 179 ν. 156). Νοαι. ρὶ]. 

φαβίοὶβ ἔν. "χαδίϊ (2. Αᾶν. η8 1688 ἔγ Ἐηηήμηβ, [γέμον ἘΡΗΜΗΖ, 

6Ρ. 84]. ηεἰπηηΐζ-α σθη, ἠη ηΐοῖηβ. Βυΐξ σι ἢ ΠΟπι. 8ρ,. 5Μ4.,-8, 

8. Ρ]. δέγμβ; ψιῃ ἀοαῦ]θ πα] οοπβοηδηΐθ 806. Ὁ]. ὑπ ζα-Ή8, 

σαϑέ-Ή8. 

ΒΕ οπι. 1. ΤῈ δοο. ὄγῦῥαν “ου]α 4180 ἴοτπι δὴ οχοθρίϊομ, { -ν γ͵ὰ8 

ἀτορροά δἰγοβὰῦ ἴῃ ρτίπι. αϑγηι. 8.606 ἃ 659, 5. 



δ 4660. Βαπάβὲ ἰη Θογαιδεῖο. δ15 

Βθπι. 2. 80 ἴδ δὲ ἰδ υοποῖβ ἰῃ ὅπὶ 6Υ}14Ὁ]66 δΔ΄ὸ δοποοσηθα ἰδ6 
ἰδληρύαρο οὐ ΝΌΓΒΟ ταηΐο ἰπδοτίρεϊοπδ 18 τβόγθ δεομδῖς ἴμδη Θοίῃ. Αοο. βζ. 
Νοαί. λονηα ποτπ᾽ ΞΞ Θοίμ. δαώγη. Νοπε. ες. ἄαφακ 'ἀδγ᾽ --- Οοὐϊι. ἀα98. 
Νοπι. 86. σαδίἑε ᾿ξαρεὶ -Ξ Θοίῃ, σαείδ. Νοπε. ρ]. ἀολίν-ἶκ ᾿ἀδαρ ἰοτϑ᾽. 

ὝΠθη Οὐπβοηδηΐ -- π88.. ᾿ἰχαϊά, αὶ ογ' φς ργοοθάθά ἐπ6 γουγοὶ, 

ἔθ π88., φαϊὰ, ὁ, φ Ὀθοδπιθ βοηδηίαὶ (ϑδηιργαβᾶγδηδ): 

Νοῖβ. ἔεῦπα-Σ δοὺ. ἔεδηα(.η) 'δνθη᾽, ποπὶ. “μπαΐϊῤδηια- 2 800. 

ἡπαὶ ῥηια(.η) Ῥγθϑοηΐ,, ποηὶ. Ῥαγα-Σ δος. "αζγα(-") ᾿δογϑ᾽, ποη]. 

“μιχία-Σ δοο. Ἐβιζία(-") ᾿Ὀἰγά᾽, τοβρϑοίνθὶυ Ὀθοάπιθ ἐδῳ8 ἐδῷ, 

»άβηιδ πιάΐβηι, αἰγ8 αἰγ, ξεσία Γασὶ, ἴὰ ΚΘ πηδηποῦ ρθη. "Ἴαάγαξ 
Ἡλι μοτ 8, Ἰος. μαᾶγὶ (ΞΞ (ἰσ. πατρός πατρῶ Ὀθοδθ ,ααγ8 ζααγ. 

Ὗε ἀο ποὲ Κποῦγ Βονγαυος ὙΒθίμου ἐΐθ86 [ΌΓΠπι8 γοιηδίηθα ἀΪ8γ]- 

ἰαυῖο ἰπ Θοίἢ. οὐ σβοίμογ (ΠῸῪ μδᾷ Ὀθοοῖηθ πιοποβυ]αῦϊο ὈΥῪ 
[υτίμον τϑάἀποίϊοι (ἐδη8 ἐδη οἷς). Ορ. 88 215. 211. 685. 

2. 86. ἱπιρον. δἐγὶ ὁοσηθ Βἰμοτ᾽ ἔν. ὅλὲ» -, ΟἹάοΥ -16 (2. γ}]. 

δ γ}}}): τ. κλαῖε ἔν. ἔχλαξ-κε. Αδ6. 8ρ. πι880. λαγὲ ᾿ἀγιηγ᾽ ἔν. 

᾿χαγ-ϊα(-Ὡ). Νοπι. 8δο6. 8ρ. πθαξ. ἀμ τάθθ, βοχ᾽ ἔγ Ἐζωηκἰα(η). 

Νομ, βζαάι-8 860. δζαάμ ᾿ϑιδάον᾽ ἔγ. Ἐβδλαᾶμα-Σ -μα(-), 8 ἷβ ἴὸ 

06 οοποϊαἀοα ἔγοιῃ {π6 ἀογι γαίνθβ ἡ α7-ϑααὈ)αΉ ἴο ονθυβηδάον' 

Δηὰ ἔτγοπθι ΟΗῸ. β8οαΐο ρθη. δοαίαιρεδ. 
θη. 8. Νοπι. ᾿Κὸ λαν7 8 'δυαγ᾽, αἰ)}ἐ}δ “ΑἸϊι8᾽ ρτοβοηὶ ἀϊέβουεϊο8. 

οτπιθ ἴῃ -ἴο- " δὰ - "8. δά ἀοβοοπἀϑὰ ἔγοπι ργθ- ἀθγπιδηΐο ἐΐπιθθ, ορ. 11Ἐ}. 

ποῦ )α-8 ὭΘ᾽ ἀπά τηηδἀὲ8 ᾿“τοο᾽ (τ. Ἐριοα-ἰϊ-8 8 141 ἡ. 131). 866 8ὶ 84 τοηι. 1. 
Ϊ νο] το ἐπαὲ θοὲμ οαἰθβζογίθβ σϑέ οὐ 4}} σϑζυϊαυὶ [611 ἰοροίμον: ᾿αϊξα-Ζ 
(μὲ. αἰΐμ-8) Ὀϑοδῖμο Ῥαΐίς δπὰ "αἰ ἰ-Σ (0.1,δὲ. αἱ}8) Ὀθοδπιθ φαΐ (τ ἐπ6 

ἰαξέον δοπῖραγο “βηνροσ- ἔτ. "ρμιιοσ- 8 180 ρῥ. 158). αοίξι. ἐπθπὴ τοεϊαἰτοἀυοοα 
ἴθ αὶ (αζ718) αἴτου ἐπ ζϑπη. αἰ οα 8 Θηδι ορῪ οὗ ἐΐθ (τοζαϊαῦ) ἴογημαὶ 
ΘαΌΔΙΙΥ οὗἠ ἐπ6ὸ ποπὶ. εὐϊβοία (Ὑπ|14 δὰ ρθη. οἱϊδείβ οἵου δά μη ὐμ)ὲϑ 
ὭΘΝἢ ΔΡΡΘΑΓ ἴον δηένρίδ Ὁ 

2, Ῥυῖπι. ἱπάρ΄. Ἰοπρ πᾶ] σόῦγο]θ, Οὐ ἔμο8θ ΜΠ]οἷ ὈΘΟΔΠῚΘ 

βπ4] ἴῃ ῥγίπ,, αἴθγπι., ΓΘ Βμογέθπθα ἴῃ ἔμ 8Π4] 8014 0]68 οἵ 

ῬΟΪ θυ] δὶς πογάβ (8 6ὅ9, 1. θ). 

Νοπι. “ηόηπαϊ ἴν. Ἐξγσμαῖ. σία ἔν. “χιηηιῦ. δαίγα Ἱ 
ὑρατ᾿ ἔν. ἡδογῦ: ατ. φέρω. ἀϊΐπα ἔν. ᾿αἱπῦ. Αοο6. ἀλναη-α ἵπσβοιῃ θ᾽ 

ἔν, Ἰχμαη-ὅ, ορ. ἀσαη-ὅ-ἢ; -ὖ ραγίϊοῖο. λραριηια ἔν. "χμαριηιδ, ΟΡ. 

λοαημηδοῖ. δδγὶ ἔν. Ἐδεγτ. 

3. Ῥεῖπι. αἴθγπ). -αὐ ΞΞ [πᾶρ΄. -οἱ -«ἄλ -ὅὺ (9) -ομέ (8 659, 2. 

ὃ. 6) δῃά Ῥγίπι. αἴθγμι. -αἷς -- - Ιπὰρ΄. -ὅ!ς (659, 83) τοπιαϊηθα υπ- 

ἐμαηροα: ὀ[παάϊ, σίδάϊΐ, αηϑίαάϊ (Ρ), δαίγάϊ, αἰέάμι. 
883" 



δ16 βαπάῃιὶ ἰη ογηδπίο.  660--θ8]1. 

4, ἼΤμο τϑαἀυοθᾶ παᾶβὰ] (8 69, 5) ἀϊβαρροαγθά αἴξογ Ἰοηρ 

γΟΥΘ]8, Ὀαΐ ἐπ Ἰοηρ γον 6] τοιηδὶ ποα ὑῃομδηρθάᾷ, Νόμι. 8ρ. ἔδπι. 

γαβ)δ ἔν. γαβὶδη. αθπ. Ρ}. σίδο ἔν. "χοδῦ". Νοπι. 866. 8ρ. που. 

λαίγίσ “θαυ ἔν. Ἐχογίδ", ορ. ποιῃ. 866. ρὶ. παέγίση-α. θη. γ]. 

ομἶγζὲ ἔν. ἐμ δ, ΝοΙΩ. 85. ἴϑιι. ριαηασοὶ Ἰαυϊεϊταἀθ᾽ ἔν. Ἐρηαη αι", 

ΟΡ. ζθῃ. 85. φισηαθοῖ-8. 
Β ὁ πὶ. 4. ΑΟ0. 8ζ. σίδα τὰβ [6 ποι. ἴογπι πο Βυρραπίοά "σίδῦ 

(ον. βΒικν. ἀξνᾶ-ηι). 1. 86. ἑαυίάα ᾿ἀἰᾷ᾽ πᾶϑ ἐμ ἴοτπι οἵ ἐμ 8. 88. -Ξ- ρτίπι. 
αοτηι. ὅ-ὅξᾶ, ποῖ γὰ8 βυρρδηΐθὰ Ὁγ -αδ ἔν, "-ἄστηι (Νόοτβο ταη. αι αο), 
ἷπ ΚΘ ἸΙΔΏΠΟΡ 4180 ἱπ ΝΌΓΒΟ [6 Γθ08] οἷά 1. 8659. 'ἰπ -ὅἕα Ἰαίοτ ρᾶτνο ΜΑΙ 
ἰο ἐπ ἴογπι οὗ {9 8. δῷς. ἱπ -ἄἀε ἄἀϊ (Νογϑϑη Αἰ8). δῃὰ ποῦν. ατϑιηπι. 
8 449). 

ὅ. -ὃ, -ἃ, -Ζ, -Ζ ὈθοΔΙ6 γοΐΉ6]6088 ({ὉΓ -γΖ2 866 θ6.). αὐ οἴ, ἔτοπι 

ἔν, ᾿'αδ(α). δαίγὰβ ᾿Ὀθατδ᾽ ἔγοπι ἔδίγέ). Α6. 86. νἦρ ἵχαγ᾽, τοδά 

υἷχ, ἔν. Ἡμίχί(α-). Νοπι. βρ. ομίίβ ἵἴτ. "μμίξα-ς. 9]. οὐ [Ὁ5 ἴτ. 

Ἐμοζδε. δαίγὶθ ᾿Ὀθαγθϑί᾽ ἔν, Ἐδίγίσ()ῦ. ΤῊΪΒ ομδηρο γοραϊαΥ ἰοὸκ 
ΡΙΔ06. ΡΑΡΕΠΥ͂ ἴῃ δὐβοϊαΐο βπα} Υ, δηὰ ρΑΥΕΥ ὈδίΌΓΘ σοϊοθ ββϑ 

ΒΡ γα μίβ. (0Ρ. ποιηΐῃ. βίηρ. {μι 78 ̓ἀθατ᾽ ἔγοτη Ἤϊμὖ8). 8.66 88 59]. 

ὅ89. 588. 
ὟὙοὸ οοπ͵θοίαγοα ἴῃ ἔπθ80 ρδβϑαρθθ ἐμαὶ ἰπ [{{ ΠΙΘΠΠΘΓ 

{6 νοϊοθα οχρίοβίνθθ Ὀθοαπ]θ υοΐθθὶθϑϑ, ουθὴ ἐμβουρὰ ἐμ τυι της 

ἀοθ8 ποῖ σι δι: ὑΠ6 πὶ 88 Ὑοΐοθὶθϑθ βουηάβ, 6. ρ. δαμαὰ 6 Ὀουπά, 
6. -ὙὸὋ ὈΘΟδΠΘ -Υῇ -γ. Νόοηιὶ. ραΐν Ἰαδη᾿ ἦν. Ἠγ(α)-Σ (δ6α. 

υαΐγῖδ), ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΙΠΡῚΥ δαί 'ϑοπὶ ϑδέΐμ 'θ.}}᾽, ἀάΐβαγ 'Θιαρογογ᾽, 

αη βὰν ἱδοοοπά᾽, ὠρϑαγ στ. ΕἸΧΟΘΡΕΪΟΏ8 8.6 βἀ]θοίίγοθ {|Κ δδγϑ 
ἀυ]ξοτουβ᾽ (ΕἸρἢ. Υ. δ) 8ἰοῖγβ8 ᾿οἰϑατ᾽ ἴῃ ΜΘ. {Π6 -8 ὅ)ἷ8 γοϑίογϑα 
ἴἰο αἰδύϊηρυ θη ὑπο ἴγοπι ἔπ ποαΐοσΊ, Οὐ. ἑοοίποίθ οπ ῥ. 22]. 

ΒΕ οπι. ὅ. Οὐπμρασο οὐ ἰῃ6 οἶμοῦ μαπὰ {πὸ δᾶν. υαέγδ ᾿'πογβθ᾽ ἔγ. 
ἐμ γ δ (Δα). οαἰνδίΖ-α). 

8 6601. Εἶπη418 ἴῃ ὝῪΠΎ οδὺὲ θυ πι. οϑρθοῖ!ὶν ἰθῃ ΟΗΟ. 

1. ΕἾΠΑ] Ἰοηρ σόονοῖθ, ἱπῃοτι θα ἔγοπη ῥγῖπμ. Οἴθγῃ)., ὙΟΓΘ 

Βῃογίθηρα ἴῃ ρῥτίηι. ΝὟἠ οδὲ ὅσῃ. (8 659, 1. 6)... ΟΗΟ. δέγεε Ἱ Ὀθαγ 

ἔτ. ργῖτα. αθγηι. ἤδογῦ, ΟῊΗΟ.. ἱπβέν. 8ρ. ἑασι ἔγ. ρυῖπι. αϑγηι. "αζῦ, 

δἰ. "ἄαζα-. Αρ8. ποι. 86. ἴϑηι. χέρες τ ἔν, ργίπι. αοτῃ, “χεδό 

(ΟΗΟ6. σοδα ἴ8 {π6 866. ἴογπ). ΟΝ. ποιῃ. δοο. ρὶ]. πϑυί. ῥαΐμ 'ναίβ, 
γΘ8868᾽ ἔγ. ῥγῖπι. ὅση. ἢζαίδ. Αρ8. ἄομ-ο Οϑ. ἐδαητα [πο (806. 

ἔν. ῥγί. αθγ. "δαη-ῦ. Αρ8. ποπη. βρ. ἔθη μα ᾿'βοϊ ἃ, μϑαιν᾽, 

οἰάον "δαϊῥὲ (2.), ἔτ. ρτῖτῃ. αϑγπι. ἔχαὶῤῖ (οί. λάΐῥ4). ΟΗῈ. 8. 8. 



661. δαυνᾶϊε τὰ Θεεπκοαῦς. 511 

ορί. ρῆ. χέσὶ δ πιδῪ ἱβδτὸ δοευϑεὰ 11. ἂρ. ἴθάϊο. ρεεα. σέλω Ἵ 
Δ00080} ἐγ. ῥγῖπι. Θεσα. ἔω15}}» (Οὐοεὰ. ἐσόλλ!. 

2. Αἴἶϊογ ἐἰδο οοπιρίετεου οὗ τὴ:5 ργοῦδθοα τ8Ὸ Ὗ οδέ Οὐγη. ΔῈ 

οὗ ΒΥΠΟΟΡΘ οροσζαίθα ιὃ 635) δεοογάϊοσ τὸ πῆ ϊς ὅπ] δδοζί τουσοὶβ 

οΓ ϑῃοτί νονγοὶβ (ο]  οποὰ ὃτ ὁ 5ἰησίὶθ οοπϑοῦδηῖ αἀϊβρροαγρὰ ἴῃ 

[86 ἔπαὶϊ βυ] 8 0]6 οὗ ἀπε] ]λῦϊς ποτάβ “ππὰ [86 δοοοὴὲξ οὐ ἐδα 

ἢγϑέ 80114016). ρὲ τδ6 ἔἄγσε δι δὺο πα ἰοῦρ: (δον ᾿Κονῖθο 

ἀϊδαρροαγοά ἴῃ ἐσ Πδοῖς δηὰ ροϊ ταν] ]δθὶς ἔοττηα πβοη ἔπ ρμϑηυ]ὲ 

μδὰ ἐπ ΘΘοοπάδευ δοθῆ. Τῇ ρύγοϊτ ΓΟΡΌΪΔΙ σγοϊδιῖοπ ΜΠώΠ8ὀ οἴξϑη 

ἀϊίυγυοά ἐπτουρῆ Βοτε ἐογπιδοπβ πιδάθ ὃν ἰδυο]ηρ. 

ΟΗΟ. φπ δου .- ὁ. δεμδ, πλς ᾿σαξεῖο᾽ - αοεἢ. μαέλω, 
δυὲ μοί ᾿4ο᾽ --Ξ ἀοἰδ. ἠδάω-α- τι ἔογπι δι, ἐ (Οοεδι. ἐξέλι-8 

ἹΒΘΙΏΌΟΓ᾽) οίοθ. ἬΘΓΟ ΠΟῪ [ογπιδίϊοπβ δίϊογ ἔογπι κὸ μοί. ΟΗΘ6. 

εἰμ ἃ οοπιπρ᾽ -- (οὐδ. φνβ ῥγίπι. αϑγη. ᾿ζμη-Σ, Ὀαὺὲ 

φαϑὶ 'σαοδί --- (οἶδ. φαεί ῥγίπῃ αογαι. ᾿χακίί-2; δία Ῥίδοο, 

ϑἰορά᾽ --- οἱ. δία 8 ρτῖπι. αοσπι. ᾿είαα!- 2 (Οϑ. 5}}}} ξέσι ὶ) οἔο. οσο 

ΠΟ ογπιδίϊοπβ. ΗΓ 8ΓῸ 4150 [0 Ὀ6 σοπιρδγοά ἔπ οΘομῃρουπάβ Πἰκ6 

ΟΗΟ. ϑἐδιρεἐτ ᾿πιοτα)" (δέμ, οἵ, διάμ.8) εοίξι-ΒορΓο ἜΟΟΡ᾽ 1. 6. 
ΜΟΟΔ-Βορρον (οἷν '“ποοά) δεβίάθ ἐμδέσδανε 'Ῥ]οδβδηΐ -- - (οἱ. 
ἰμβίμ-ϑαπιδ ἰϑ θὰ ἔοτ᾽; δέεί σοὶ ᾿σοηῖαδ ἰοο εἰσσὶ- πα 'ὰ Ὀ0]]οοΙκ 

ἰο δ6 ΚΙ]οὰ (Ο3. δἰεψὲ (ἃ βἰαυίηρ) Ὀθοϑιάθ σαδϑίεμθ “πη (ὁρ. 
σοί. φαδίϊ-σδαεὶ ᾿ποβριἐΔ}1γ7). 

ΟΗΟ. εροξ' -Ξ- σοί. εμἰ8 ὑσῖπι. αὀγη. ἤμωζία-2, 8. ἢ 

ὉβοΙ, ἀγί σὲ ̓ δουυδηί- θογ᾽, ἐγάϊη ᾿δαυί γ᾽ -- - αἱ. αν οὶ" ῥυίπι. 
ἄογπι. Ἦῥῖηα-Σ οἷο. ΓΘ τορΌ αγ, δηὰ δέξου (ἤθη Το γο ἰογηηοά 

Β0 ἢ 88 ἔα ᾿ἀαγ᾽, σέ ὝΑΥ. [π |{κ ΏΒΠΏΘΥ 4180 πθαΐ. 7οἢ 

Ὑ0Κθ᾽ (ρτῖπι. Θόσῃ. δέμζα(“")})} δἴξογ τρογέ 'πογὰ οἷο. Οὗ. ἐαφο- 
ἰπ ἰαφα-ἰ τ ̓ ἀα γ᾽ ἐροφο-ιοῖ80 τροφα-ιοῖ80 ᾿δἰρη-Ροβί᾽ στ ἐρζη- σαγίο 
Ὑἰπογαγά᾽ ἀλη -γτλλὲ ᾿κίπράοπι οὐ ποαυθη᾽, 

Ῥγΐπι. αθγπι. ᾿χαβέϊ ἐξ ᾿πυθϑίβ᾽ ΥΘρΌΪΑΥΪΥ Ὀθοδπιθ "χαϑβέϊε, 

ἐβτοῦρᾺ ἐἶθ ἱπίογιηδάϊαία βίασο "χΖαδίϊμζ, (αἴϊον (πἷ8β ᾿ΡγΐΣ Ἰῃγϑϑ᾽) 
ΜΠ10} ραν ΟΗΟ. σφοβέἑ (δ. 6.). 

Αἴΐον εἰ 2. 85. 'οΙρ᾽ ἔν. ΔΗ ποτ ἤογπιθά δ ἢ 88 δ» 
Ὅρα ἕο ἤόίγὶ (6τ. φέρε); ρῥτῖπι. αθγπι. Ἐπαχίϊέ Ἰωδῖκθ ὙΒοΐθ᾽ 
(αοεμ. πα8ε1) Ὀθοδαπθ "ἡπαζξ, ἰβϑῆθθ (ὉΥ 6.) πορ. Αὐΐοῦ δαμέ 

6 θουπά᾽ (ρτῖπι. αθγη.. "δαπάΐ, Β5Κν. δαδάπαἠα) οἷιῦς “6 οἰνοθθ᾽ 
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(φεῖπι. αογηι. "ζαμϑὴ οἷο. ἯΘ.Θ ἔογπηθα βυοἢ 88 1568 Ὧι: 88 πῆι 

Ὧ6 ἰοοκ᾽. 8. 8ρ. ἱπάϊο. ργϑϑ. δέγή ἔν. "δίγἰάξ (αοἵἢ, δαίν!). 

Τπϑὲγ. οὶ]. ὀἰμέδηι ᾿ΟἸϊπά᾽ ἔν. Ἐδπααξην (οί. δέμαάϊηι). αδαὰ 

Ἥγοιι᾽ : ΟἿ. ἀπο. 
1. 85. δέγω Ἵ Ὀοαγ᾿; ἤοσηβ |κ ήζμ πόσο οἰΐμον ἔογπιοὰ 

ΔΙ͂ΟΣ δέγις ΟΥ δά ΤΟΡΌΪΑΡΙΥ τοπιδὶ πο Ἀπβῃογίοηθα ὈΘοΓΘ ΘῃοἸ ΕἶοΘ 

δηα {πΠ6ῃ οδΠη6 ἰο Ὀ6 υΒβθ ἱπ ΟἾΘΥ 68868 (οΡ. 8}] ἰῃ Ῥα0]- Βγαῦμθ 

Βοῖέν. Ὗ]Ι 160). Ἰηβέν. ἐασι; δέου (818 δα ἐπθ ἰτἰβυ} Δ Ὁ} ἔοτ πα, 

ἴθ ὙΠοὴ ὑπο ο886 Θπαΐηρβ δα ἃ ΒΟΘΟΟΠάΔΓΥῪ δοοθηΐ δηὰ ἐμογοίογε 

Γοιηδἰηθα (δ 689), ἀγοβθ ἔογπιβ [1|κὸ 8διοις (ΠΟ). 860 '868} ; ἴῃ ἐδ]8 
ἐπ6 οἤἴογτί ποὲ ἰο ἰοᾶνθ {ῃ6 ἔοσπι ῬδΒοποί68}}}7 Θαῦαὶ ἰοὸ δαί 

οὗ ἐπ ποιῃ. δμᾶ 806., τορι Παὺθ ζἔουιηθα 4 δοίοσυ. Αβρβ. 

ῬΓΘΒΟΡΥΘα {80 ΤΟρΌΪΑΓ ἀου 9 ἕο πὶθ ἰῃ ὑπ 6 ποιη. 8ρ. οὗ {π6 Οἴογηι. 

ὅ-ϑέθπιβ : χέρα 'σ τ (οί. σίδα), Ὀυΐ 8ον 2 ̓δογγον᾽ (οἱ. ὁσώνσαὶ) 
νοη δι (Θοίῃ. μαέγίηα ᾿ἀο0 8); ΟΗΟΘ. μεαᾶά ἐπ τορῦϊαῦ ἴογηιθ 

ἴῃ ὄμοχ Ἱμιργουθιιθηί (οὐμ. ὄσία Ὅθημοδ) ζωρη σὶρ ᾿χαθοπ, 
Δα]. διίπὲ 'δαθοδ' (αοίῃ. δἰέμάα) οἷο. ; [86 ἔογπιβ ὄμοχα κωρὴησίππα 

φοδα οἷο. Ὀθϑίάθ ἐπθ80 ογΘ δοουβαίϊνσθθ. [ἢ ἐμ ποῃι. 866. ΡΪ. 

μουν. ἰῃ0 τοραϊαῦ βἰαίθ βῆονγ ἰἰβϑ! ἴθ Αρβ. Οϑ. γαέμ ᾿ναίβ, 

γοϑϑοὶβ δραϊηδέ ἀρβ.Οϑ. ερογάὰ ᾿πογάβ᾽ (αοίῃ. υαύγαα.); οα ἐδι6 

οἶμον μβαπὰ ΟΗΟ. Κὰ2 ἃ ὩΘῪ ἴογπηδίϊοῃ αὐΐου τσογέ. Αρϑ. ἄμε 

Οϑ. ἐλαη-α Ἵμο. Αρϑ. ζδᾶ ᾿Ἰϑαΐμ᾽ -Ξ- - σοί. λάξῥἑ, Ὀθδιάθ ἐδῖ8 

ΟΝ. ἐλέμέ ᾿τηαϊά᾿ τε. οι. ῥέοί. ΟΗ. 8. 86. ορέ. τέσί, θαξ αἶβὸ 
δῇ δανγὶ οἷο. ὑμαὲ ἐμ τοροϊαρ ἔογπιβ "μι ᾿δᾶγ σόα ρυί 

δϑἰάθ, ψὰ8ϑ ἀμ ἰὸ ἐμῃ6 ἱπβιθποθ οὗ ἐδ οὐδοῦ ρϑῦβομβ οὔ ἐδθ 

Β81η6 πιοο0α (οΡ. {μ6 8. 8ρ. ορί. οὗ {Π6 ΑἸοΙπαπῖο γα κ ρῥγοίογι θα 

{κὸ βαϊδοίξ πον πιολίξ, θτθ ἐδ ᾿πῆσθηοθ οὗ ἔθ ΟΥΘΓ ῬΟΓΘΟῚβ 

8. 8.11] ΟἸΘΑΓΟΣ, οΡ. 2. 85. 8αἰδοίξα 1. Ρ}]. -ξηϊ(8)). 
Ιῃ 411 {π6 οαδοβ πϑιηϑά ἰὲ 18 ἃ χυθδβίϊοῃ οὗ 1088 οὗ ἃ τυονοὶ 

ὈΥ ΜΒΙΟΝ ἐπ ποτὰ Ἰοβὲ οὔθ 801140106θ. Οπ ἐμ οἶμοῦ παπᾶ ἔουῃτβ 

'κὸ ΟΗΟ. ὁδαη 'ϑυϑη᾽ αοοδαν' 'δοτθ, Β6]4᾽ ξοσαὶ “οἱνά᾽ Παα Θχρογίθῃο- 
Θα βδιηργαβᾶγϑηδ: ἰῃ6 ἢγθὲ ἴΌγὰ 6. ᾧ. μαὰ ραββοά ἐβγουρὴ [δ6 

βίαροβ ἕοῦηας ᾿εδῃς ᾿εῦῃ οδαη. 8,0 ξ8 215. 217. 685. 660,1. 

ἬΘΓῸ ΡϑγΠδρ8 αἶϑο Ὀθίομρ ἔογ πὶ 11 ποῖ. 86. τη880. φεῖο Ὑ6] 10 π’ 

(ἔθη. σφοίαιρθ5) ἴτοιη ἤχοίμα-Σ (ορ. [,αἱ. λοῖθο8), ποπι. 806. 86. 

πθαΐ, πιοῖο ἴταθα]" (ρθη. πισίαιρ68) ἔτοτα "ριοϊμα(-"). 
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8. Το τα τόδ τ τ ΞΟ -ἶα τ στύστε κτέξις τ ἂχ 

Ὀροῦπο - ἴῷ δὰ τ στ δὲ τὸῶς φετ τὸ 5πῚΞ τῶν εἴδγὸς ὡμ 

ἴῃ πηδοοεπιοα 1-|3ὲτὶ τοῦ το Ὲ Ἐπ τα τ «ἂς, Ὡζξν -ῷ 

αοιΒ. αἀέάω. Τῶν ἐριστεσιτν ὦ τῶς -ὸῷ τοῦς ξλδοδ δοουγάϊησ 

ἀαγε᾽ (θοεξάς "ἄωτε -- - Οτὸ ΤΟΣ στῖσ ἐς. ᾿νοτι" Ἰησ- 

τἀθ᾽ (Οοῖμ. πῦρ γεν πτἰαΨὶ :π τὶ 15 γῖῖπα. ἴδ ει Οὀγωδηϊο: 

ΟΗΟ. λανο, ἐα 79, πιαβἢ 7 τέ. ὙΞῸ εξ οτεδίοσ δοοογάϊην 
ἰο 6. 

ὅ. Οὗ τδὲ ρῆπι. ἐσσι. μύξττι τις -ὰ δηὰ - [86 ἔουτηου 
τοπιδίηθ ἴῃ δ οβὲ ὕοτσι.. 6. σ. (δ. 1.Χ}ᾳ Ξ- Οὐ1. ἀανῦς. ΤῊΘ 

Ιλ [6 Γ 88 ργοϑογτεοὰ ἃ5 -σ πἘ-5 εὐἱ Ξε δυσ βοειϑὰ πὴ ἃ [Ὁ] οπὶην 

ΜΟΓ, 88 'θ ΟΗΟ. ἐν -Ξ- Οὐ. ἐξ, ἴῃ ΟἿΠΟΥ ολϑϑϑ ᾿ξ π 3 ἀτορροὰ, 

6. δ. ΟΗ6. Οϑ. ποιβ. ἕμημ τ Ουῖ8. ἐνηνξ. ὅθ ὃὶ ὅ38, Οῃ 

ἴΠ6 Βμογίθπιηρ οὗ [86 Ἰυὴς τόποὶς δίϊοσ τ86 1038 οὗ [δ -Σ 866 β. 

Βοπ. Τρο -Φ οὗ 186 ΟΗΟ. 3. “5. ορῖ. δεγὲς (ρτῖπι. Θογαι. δόῤγαϊβς, 
σοίι. δαίγἀ 8) δηὰά οὗ τ8ὸ 3. εχ. ἱπάϊο. δέγς (ργίπι. Οϑγῃ, Ἐδερὶσὶ, οίδ. 
δαίν 18) ἰδ ἀὰς ἴο [186 ρτοποῦπ ἐμ μγῖια. ϑήεβε ογαι. ὅβὼ δοίην [γοφαθπὶ)γ 
δἰϊδεμβοὰ πο! τἴσδ!ς. ΤῊΣ 5:8|13ὔτ πδὲὸ ργοηουποθά υοΐοϑὶοββ δοίοτο ῥ- δαὰ 
ἢ- Ὀδοδαια ἐ- (ορΡ. ἀοτμΒ 2. ἐσ. ρογί, {5 ἔγυτα δία βα, ξκ 541. Εξἷἴ. 558, 1). 
Τηα8 ἀγοβο ΟΗΟ. ὑέεγξϑίμ, δίγ δίμ, σΟΙΓΟΒΡΟΠάϊ ΠΚῚΥ 4180 ομῖ. δαγιείν δηὰ 
[πάϊο. νεγεδοίμ. Ετοτα [686 ππογο τῇδα πιδάθ ΒΥ [4136 οἰγπιοϊορίοαὶ ἀἰνίβίοη 
δὲνῖδί ἀμ (1: μ) οἷς., ἴπ προ ῥγοσθϑβ [Π6 3. 85. δίς, πηΐοῃ δά ΑΙτοΔαΥ 
ῬΓΘΥΪΟΟΒΙΥ σοπιθ ἰηΐο οχίβίθποθ [ὉΓ δὲ8 αἴϊος τῇ9 ΘΠΔΙΟΡῪ οὗὨ (᾿6 ργϑίογὶἐθ- 
ΡΓθδοηΐβ ζαπδί αν δέ, ΠοΙροά ἴο βοὲ 6 πιοάορὶ]. 

Βαυὶ Βοβῖἀθ ἔμι686 8{}}} ρρϑδαγ ἰὰ ΟΗῸ6. εἰ τ αοεῃ. εἰϊείϑ (μι. ἐεἴ9) 
δᾶγί τ ἀοἰ. δέγείβ οἴο., τ βίο ἢ γοργοβοις ἐμδο υηἀϊδίυγυοὰ ἀθνθ]ορπιοπὶ οὗ 
80 Τοδὲ ἀδτπιϑηὶς ϑπάϊηρ -ἶξ (ορ. υτοῦ ΕἸθυ ρον ΚυμηΒ Ζίβοῃτ. ΧΧΥΠ 
480 6). 

6. [μαΐθν' ἐμδῃ {86 βμογίθηϊῃρ' πιθπίϊοπθά ἀπάθγ 1, οοοιγεθᾷ 
ἴΠ6 ββογίθηϊῃρ ὙΒΪΟΝ τγαδ δχρογϊοποθὰ ἴῃ ῬΟΪΎΒΥ]] Δ ΐο ὑγογὰθ Ὁγ 
ἴμ9 Ἰομρ γοναὶ, δέξου ψῃΐϊοῃ -" (4.) οὗ - (8.) δά Ὀθθὴ ἀγορροά, 
ἃηῃά ὈΥ -ὃ ἀπά -ὅ (8 88 ρῥ. 79) ἔτοχη -αἱ δηὰ -α, ὙἘΙΟΝ τοΤο 
ΘΙΙΠΘΡ ΔΙγθθαν ἤμπαὶ ἴῃ ρεῖπι. αἴθγμλ, οὐ δὰ ὕϑοομιθ Βὸ ΔΓΟΥ 
ἐμθ 1088 οἵ -ΖΦ (0.), 88. Ψ6]1 88. Ὁ. ἐμ -ἢ (2.) ψμΐοι Πα αὐίθθῃ 
ἴτοὰ -ἰ. ΤῊΐΒ βῃογίθῃϊηρ 80, 88 ἰὲ ΒΘΘΠΊΒ, ΟΟΟΌΓΓΘΑ αἸγθαὰγ 
ἵπ 0 μοτϊοά οὗ ἔπ9 οβὲ Θϑγπ). ρσίπι. ΘΟΙΠΙΠΊΠΙΕΥ. 
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ΟΗΟ. λαηο ἴτομῃ ἤλαησ(). ίαφο ἵἴτοιῃ ᾿άἀακδ("). πιαπασὶ 

νιορὲσέ ἴτοτα ἐηιαηα 5): 89 ἔογιῃ »παρασξ οχ βέηρ Ὀδδϊἀ6 ἐμὶβ μὰ 

(8 -Φ ἰοῦ ὑΠ6 ΔπδορῪ οὗἁὨ {6 οὐποὺ οᾶβοβ (ῃμαπαρῖη). 
ΟΗΟ. 2. 85. οὐδὲ ἴτοτη Ῥιοὶ (2). δᾶαγὲ ἴτοτα ἔδαγξ(:). Νοπι. 

ΡΙ. φοϑίξ ᾿φυθσδίβ᾽ ἔγοπι ἔζαϑίτ( 5) ρῥτίπι. Θϑγ. "χαϑβέϊέχς (Θοίἢ, 
φαϑίο᾽8); ορ. Ὀοδίἀθ ἐπ18 ἀγξ ἙὮγοθ᾽ (οίῃ. ῥ᾽» 68). Νόπ Ρ]. πι880. 

ἰαφα ᾿άαγδ᾽ --- αοἴ, ἀαφῦδ. Νοιῃ. Ρ]. φόδα ᾿σἰδιθ᾽ --Ξ αοίδ. σίδῦς; 
1 Ἰοαᾶνθ ὁ υπαροϊἀοα ὙΠΟΙΠΟΡ ἐμθ ἴογιη φοδᾶ μαᾶ 18 Ἰοηρ γοντοὶ 

ἔγοπι ΟὐῸΓ οΆ868 ὙΠῈῊ Ἰοπρ γΟὟ6] ΟΥ̓ ἔγοιῃ ὁη06 Ῥγοϑθηξΐ ΒΘΟΟΠΑΓΥ 

(οὐ ρἴμα! ]γ οχγίοπθα) ἔογπηβ ἰῃ -ὅ8 (8 588). 

ΟΗΟ. ποπι. ρ]. πι480. δίέμέο ὍΠΠ πᾶ’ -Ξ αοί. ὀὲπαάϊ; Ὀθδιὰθ 
{μἷ8 ἀξ ἍΠθ᾽ τξΘξε ἀοίῃ. ῥάϊ; ἴῃ αμπᾶγξ, Ὑ ΟΝ ἰ8Β πηϑὶ τε ἐπῖοθ, 

{0 -ὅ νγὰϑ ὑγδηβίονυγοα ἔγοτη α5. ἴοο. 8βρ. ἔαφο ἴγοτηῃη ρὈγῖπι. (ὕὑϑγπι. 

Ἐδαχαὶ (ορ. ὃ 659, 2. 8). 8. 8ρ. ορὲ. δόὸγε ἫΘ ΙΏΔΥ Ὀοατ᾽ ἔτομι 

Ρτῖη. αοσῃ. “δογαϊ(ἃ) --Ξ- αοἰπ. δαέγάϊ,. ειἴ-4(ο ᾿οτ᾽ : αοίῇ. αἱῥ- 
ῥάμ. αδίο 'οἰρι - αι. αὐίάι Β,κν. αὐξαίά. 58ι,1ο οὗ (6 80π᾿ 

ἔγοτη Ὀγΐπ). Οθεῃ. ἤδηθαμ τ Θαοἰἢ. ϑωμάιι8. 

ΟΗΟ. 2. 85. ᾿πῆροῦ. μογὶ ἼὭδκ σμοΐθ, 68} ἴγοπι ἔπαξ, 

Ρτῖπι. ἀοτγη. Ἐμαφζίϊὲ Τηᾶρ, ᾿ποβόϊο. 

8 662. Τηϊέϊα] ΒΟ ἢ ἀ8. 

Ι, Ῥυΐι. αἴθγηῃ. γ ἵγοιῃ ἀ 88 ἰ0Ὸ δᾶγθ ὑπάρθγρομθ [δ0 

ἰδ δι ἐοα ἰο ἢ ἤγδὲ ἰπ1|184}}7 Ὀοΐογθ σόονϑὶβ, Ῥοῦθαρθ δἰγθδάυ ἴῃ 

[86 ργΐπη. Θθγμι. ρογϊοά. Ἐῤωπάα-" ᾿πυπάτοα᾽ Θοίμ. μεπά ΟΗῸ. 

διέ οἷο. ὅ69 8 529. 

2. τ07Γ-, το- ὈΘΟΔΙΠῚΘ γ--, ἰ- δπα δλιεῦ-, ἦγε, δῖ-, δη- ὈΘΟΔΠΙΒ 

10-, 7αν ἴ-, η΄ 'ἰὰ ΟΗΟ,, 6. ξ. γἱχ ϑέγοκϑθ -Ξ. αοίῃ. ογέδ; το 

οΪάον δισαχ 'σμαι᾽ Ξε αοίῃ. σα. 8660 88 1178. 529. 
8. Νοίκονβ ([ 1022) ΙΑῪ οἵ ἰηϊ 18, ἐπ 6 580-08 }168 οαποη 

Νοιὐϊκογίδηυβ. ΕῸΓ ἀ-, σ-, ὃ- (ΞΞ ρῥεῖπι. αθϑγῃι. ῥ-, Ζ-, δ-), σοὶ 

τοιηδίηθὰ δον σὑόνθὶβ, [14 148 πὰ πᾶϑ8}8, σϑῦθ ρυΐ ἐ, ἀ- ((), 

»- αἴουγ ἰθῆιθθ, δου Ὑοΐοοὶθθϑ -ὦ, -σ, -ὖ δηὰ δἵον υοΐοϑἑὶθϑθ 

ΒΡ᾽γϑηΐ8 88 Ὑ6}} 88 ἴῃ 880] ΐθ 1η10|14}}{Υὺ. 6᾽568 ἐγἠοη, αἀἰὴ ἐγ ξεν 
θοδβ49 ἄθηιο αν θη. ἐΐ (τ. Ὀδθιάθ ἐπ αἷξδ. πιαφ ον Ὀοϑιάθ ἀξ 
ἄαχ. σαδ οοἰά, ἀ68 οοἰάθ8, ἀα2 οοἰά Ὀθδὶάθ ἀφο σοϊάδ. 8165 

»γμοάθῦ Ὀοβιάθ ηηπ ὄγμοάθγ. 8αϊη ρίπ, τὰ ρῖη Ὀοδιάθ ἀᾶ δὲβί. 

ϑίποθ ὦ, 5, ὃ γοῦθ ργοηουποθά γοΐθθ]088 δπὰ ἐ, ἀ, » πἰμουΐ δβρὶ- 
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τλίου, ἱὲ ἰ5Β μετα ποοσεῖς 8 σὈΘΒΏ τ οἵ του. ταῦοῦβ ρδυδὰρε οἵ 

ϑἰγοβα πτῖιἢ ποῖ τὴὸ ον τ ετε ᾿τοδηοδὰ ἢ. 

Ι ς«ἀππος ϑοὶ οουτίθοοῦ τῶι Δ ΟΟΣ 5 πὶ ΟΟΪΥ Θτβι ἐξ 

8Δῃ τυ ϊέτασν οὔ βοσυδΡ ΒΟ] φάει εδῦοβ οὗ βυοταλίηρ «φο ϊην 

((Ρ. ϑεοίπιποτος Ζεβοδς. (. ἀδαῖθοδ. ΑἸτεττ. ΧΥΙ 139. ϑεδοῖοῦ 

7. Θοροὰ. ἀ. ἃ. βρτ. 2 1431). πὶ Βεβετε τῆιδσ τβεσὰ οχιθρρὰ 8 τϑδὶ 

οὐθεσυαέίου οὗ διὸ δείὶ ἀπἕοσοθος. 

Βαϊεῖς- Ιλ τοις. 

8 068. ΕἾἶπαῖ5 ἴΒ ργῖπι. Βδ].. -ϑ] βτοδὶς. 

Τῆς [ΟΠ] ονεῖπρ εμδπροα δθοὸπὶ [0 δοϊοπρ Ὁ {δῖ8 ροτιοά. 

1. -ῦνι -ν Ὀοολπιο -ὧπ "Φᾧ. 9.). πΒοποθ {11}. -ἃὦ ΟΟΒ]ρ. 

τ, 6. 5. 1118. ρου. ρὶ. ἀξεοῶ (ἀξεὴ) 'ἀθοτειπι. ΟΒα]ρ. ποπι. 86. 

ζαπεν ᾿οἰοπο᾽. 8.66 ἃ 92. 

9. τα Ὀοολπιο -νΝ, 6. ρ. {1||. δϑοὺ. 5. ἔχ, ἀϊδ δο δ} ἐαπ 

ἰὅῃ. ἘΠο᾽, Ιπᾶρ. ἴο-α, ΟΒαΙρ. δἰ ϑεῖ ̓ οοπιράογο᾽, πὰρ. ἤβ0»». 

806 88 217. 218. 219. 
8. - «πὰ -ὦ ποῖὸ ἀγορροᾶ. 3. 86. ορί. Π1}. ἐξκ- εξ 

ΟΒυρ. νεεὲ (τ. οεέὰ ΟΒαΙς. ρεξᾳ Ἱ ἀτῖνε, υἱἀθ --- 85Κτ. 
νάλξε Ἰηὰρ. “μοδῥοῖ-. ΟΟΙΒαΪρ. 8. 8ρ. δογ. ρέξε ---Ξ ϑκν. οάλαΐ 

Ιπὰρ. ᾿μοδἧε-ί, 8. Ρ]. δοὺ. γέζα Ξ-- 8κγ. ράλαπ Ἱπὰρ. “μοϑο-ηὲ. 

11. ποπλ. δος. 85. πρυί. ρέξᾷ (ϑο6α Κυγϑομαὲ αγδιπι. ἀ. 11. 

ϑρτ. ὶ 1845) ἔτοπι "οεζαπί, ορ. τ. φέρον ἔγοτῃ ἔφεροντ. ΟΟΒυὶρ. 

ἰο ἸΠπο᾿ -Ξ Ξ5Κι. ἑαα ἴπάὰρ. ᾿ἰό6-ἁ. Τὰ ᾿ἴ6 1688 οαγίαϊη ἐμαὶ ἐπθ σθῃ. 

86. Τὴ. οὗἶκο ΟΟΒυϊρ. οἰάζα 'οἵ ἃ πο Θογτοθροπᾶβ ἰο {6 86]. 
Ξκι, υγκαά Τι,αἰ. ἱμρδ(α), 806 ἰοοέποίθ ἰο ρᾶρὸ 108. 

Βθπι. Τηδ δϑϑυπιρίΐϊοη οὗ 8Β0π10 Βομοΐαγθ, ἱπαὶ -" ἨΔ8 ἀτορρθοὰ ἴῃ 
ἐῃ6 ρογίοά οὗ πο Βα] .- 816 ν. ῥγίπι. δοπιπιπηϊεγ, ἰδ Θχοθϑάϊη σὴν πποοτίδίη. 
[μιἢ, »οἱδ “πιῖο᾽ ΟΟΒαυϊςζ. "παιίὶ “ποϊμοτ᾽ δηὰ 11. δοδξ ᾿δἰϑίοτ᾽ : (Βκγ. ον 
-----  ...»"-.-.. . 

1) ὙΠ οὖν βουηά- αν 18 Θοπιραγθὰ ἃ ἰδν ἩὙΠΙΟΝ οὐ δὶπδ ἰη ἐπ πιὰ ἀ}9 
δηά βουὶῃ [ἰ6]18η ἀϊα]6οῖβ 88 4180 ἴῃ ϑδαγαϊηΐδη, δοοογάϊηρ ἰὸ ὙΠ 6 ΠΔΥΘ 

6. ζ. 868 οὐ8α8, Ὀπὶ μὰ σοϑδα (ἸΪκθ σοῆηοθοο : ογημζα), 808 ρμουέγοσ, ὉὈαὰὲ 
δ δουενγιε (Ἰ1Κκὸ ἑαρίηθο : ΡΟ μἶμ), 808 ἱεριροδ, Ὀπὲ «ὁ ἀδαρμ (Πἶκο ροδβίμ : 
ἐδίαὰμ) (Βομυποδαγάςξ ουμδπᾶ!. ἀον 16 102. ῬΆΙ]Ο]Ος.- ) ογϑαιιη. 1872 τ. 308 
διὰ Βοιηδηΐα [Π 1 4}. Ον. 4180 ΕὙΘΠΟΝ σγαϑ, ἩΝοῖ πὰ αγίβθη ἴγομη 

Οαδδιι5 αἴϊονυ τότοϊδ (Νουπιάπη Ζίδβοιγ. ἧ. τοιι. ῬῺΪ. ΥΠΙ 255), δπὰ Οἱὔἷν. 
ἑππα σενγί, ἑπηα ἀμαϊᾷ (8 658, 2). 



ΘΗ ἰῃ Βα] ἐἰο- Β]αυοηΐο. 8 668---664͵ 

οὐ δ 4}}, ορ. 8 645, βΔ18 4. Τιδὲ ΟΟΒυὶσ. ποπι. οὐοάα 
ἀθὰ πὰ τ80 οπάϊης πίῃ τ. ὕδωρ ἀπὰ τοῦ. δγαίε τοί τ, 

τ ἢ αὐ. σώτερ, δὰ ἐπὶ (16 088 οὗ -" ἱπ ἐῆθ ΟΥΘΙ 6850 

ες Κα 0 5. ἴ0 ἔμ ἄ-ἀθο]θηϑίοη (460. σοὐᾳ οἐ6.), ἀηὰ ἴῃ ἔπ Ἰδίίοῦ 
ὌΝ -ἀροϊοοη (Πθ.). 8600. δγαζῶ 6ὲ6.}), ΔΓΘ Ιῃ60Γ6 ΠγΥροίμοδοθδ. 

: 30... ΕἾπ4}8 ἰῃ Βα] 16, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 1π ἐπ 8181. 

ΠἾπΑΙ 9δοτὲ υόναὶθ, δχοορὶ -ἴ, στ ἀτγορροὰ υπάοῦ 

“μὰ οἰ ξοαθ Ὑοἢ ΔΘ ποὲὶ οἶθασ. [|ῃἢ. 8. 80. ὅϑέῤ δηά 

«ον Βαὶσ. 4988: Οτ. ἔστι. Ϊ]ηδθὲγ. 8ρ, αξζὶ-πιὶ δὰ ακέ-πι 

νὸν Ὅν9} : 6ρ. ΟΙΒαΪ]ρ. ρᾳξενιῶ (ρᾳξί ὑπαγ) 85Κτ. ϑάμξεηὶϊ 

ὼς ὦ οἷά, οἰϊαι, βμδ-8ὲὶ ἀπὰ εκ -5. Ἷ ἴαχτι τγβο ἢ, 2. γ]. 
οὐπς ἀμὰ οὐξατέ ἵγο ἀγῖνο, γἱἀθ᾽ : Ο ΒΡ. ρόσο.ίς τ. φέρε-τε. 

- . "νυύέψνα δπὰ ηιόΐξη (ποπι. τη όΐψπα “ταί πον) : ΟΒαϊξ. 
ῳ 7} νθ΄ τ, ψύμφαᾶ. ἘΕτοπὶ ρὶγηιὰ δᾶν. ᾿θοίογθ᾽ δγόβϑα ἐδ 

ὐνθ, ΡΓΝΝ δοίοτθ. ΤῈ0 [Ιαὐίθυ ἔογτπιὶ ϑμονθ ἐπέ {ΐ688 

ωυν αι μα τυοκ Ρ͵δο0. πὶ οΟΠ αἰ 0Π4] ΗΑ] Υ. 
τὰ ἐαογραὰ 800 ἢ ἃ 1088 ΠΟΎΘΓΘ, 88 ἰξ βθϑηβ. Νραυίγ. φγαξὰ 

παδυ Πτᾶϑς, σγαξὼ-8) : ορ. ατ, ἡδύ. ΟΜ. Ἰος. Ρ]. αἰιδὰ 

ἀατο Σ τρς ΟΟΒυΐρ. ρᾳξ-ολ- Β5Κὺ, ἀνῖ-ὅμ (ἀσὲ-ᾧ 'οΥἹ8)). 
ἔς ἀἰβαρροαγοὰ ἀ] 4] οί 68 }}} 4180 Ὁγ 8. {6 -ἦ, πῃ ϊοῖ μά 

ἀκα ἐδυττοῦρᾷ ἔγοιη -ἢ, ἴῃ (6 ἔοιηϊηῖηθ ἔογπϑ ἐό-7ὲ ᾿ἔπ6 ββπιθ᾽ 

εὐος θατχί. Ρῥτοῖ. (10 άμφσιε Ἵ στον) : ἐό6ό) ἀϊεσιι8. 

ὁ. 4 νὰϑ ἀτορροά ἴῃ {Π6 οηάῇηρ -65 ἰῃ ἃ φγϑιϊβίογὶς ρογιοὰ 

ι ᾿δαιαῖδη. Νόοπι. 9]. ἄληιθηβ ᾿ϑίομϑδ᾽, αὐκίογβ ᾿ἀδυρὶοτθ᾽ 
ἐξωνές ἀρὰ αἀεδχεηι 58 ̓ἀοοδάθϑ᾽ :- Ο,Ι Βα]. ζαπιθη-ὸ ἴτοπι ὅ-ἐδ, τ. 

“ἰ ἀαοοτὲς, ΟΟΒΪσ. αφϑοί-6. Οθη. 85. αἰηιοῆδ, αμκλίοῦϑ : ΟΒυϊς. 

πε τῷ τὰ θθῦ, 4), Ο],4(. 8αἰπ|-68 ο1.88. δαἰ-ἰ5Β (δ 81 τσϑπὶ. 1). 

λὲ ἃ ἰδοῦ ρϑγίοα ἃ, ἡ, “εὲ 4180 ἀϊβϑαρροαγθὰ Ὀθίοτβ -ϑ. 

κενὰ δὰ βόηδ ᾽ο1Δ᾽ (ὁπ {86 δοοοπέυδέϊοπ ορ. 8 691 τοπι.) 

μὼσς ἀνὰ δὸς 'ποά᾽ : Β5Κτ. βάνα-8 ἀξυά-5. Τηΐθ βῃογίθηϊηρ οἵ 

ἀν να, ὃν οὗ Ἰηἀρ. Ο-ϑίθιηβ ἴδ ΠΊΟΓα ἔγθαυθηΐ ἴῃ 8βοπῖθ [ἢ 

ἀδαθνον λα ἰὼ Οἴ6γΒ, Ὁ 6618 ΠΟΎΒΘΓ6 [0 Ὀ6 ΘΗ ΓΙ ΓΟΙΥ τυδπίίπρ. 

ΝΙΝ ανο (δὲ ὃ δά [8 ὈοΘρΙπηΐπσ ἰπ ἔΌΓΠῚ8 οὗ ἐγθΘ ΟΥ̓ πιοῖὸ 

δ λθῖο κὸ ὀδέΎῥξα-8 ὍΡΡΙ6 ἄυέπα-δ ταπι᾿ δηα ράγ ΟῚ 0168 ἴῃ -ἀἀπια-8. 

“ὁ ἀμαρρθοδυθα ΟὨ]Υ ἴῃ ἔοσπ!8 οὗ [ἤΓΘ6 ΟΥ ποτα 50}14 0168. [ηβέγ. 
Ἕν, ἀντ θς Ὀραιὰθ αἀὲηιδ, ΝΟΥ σῦπιδ Ὀοδὶ46 φιοῦ σοηιὶβ (πον σὰ ̓δὶ 1}: 

ἂν ἄβς, τδάϊὝει, 



8 66. δυεῖν πὰ κεῖτ - στιν: Εν δι 

85ο δδο α ἴῃ γι -ζζενς ἔπιασε 5 πτὶ γῆ με ας ἔ ἘΡῚ 
το). Τῶε ἔσται χαὶτ τε ἀπ τιτ ΨΊΙ . Ξιμς. πὶ μμιημᾷ, Βδιδ 

86 δοεδδειαοε. 

38. σὰρ τιτ δτιὸ κρὼ 2 ἐπι ἃ 8 ἘῈΠ δὐλισπσινοῶ ΣῈ ΓΙΑ 

9112 0166, εἴ τὰὸντ ως τῶ}νε τσ τ σις ὁ 41 : δδ6 [δεῖνα 

Ατεῖπν. ἢ ἐῶν ἔτ Τὸ :-ἰς σι ὁ ετανῖσε 1τ ἢ. αὶ πᾶν 

06 δαοαειιβρὰ τὸς :Ὴῶῷῖ ἴα τὔν: στ επιτιν τοῖς Ἰάωσς αἴης ἅ 1 δὲ ἴδε 

ΥΟΙῪ ΟΡΕΒ ὃ νῶς κα΄ χη: π|Ισοος Ὁ: ἢ .ΚΣ. ὁ Σ 

σὼ «. τὰρ οὐ νυστὰ 
“-- ὁ 

ΟΕ 

Ἄοπι. δῷ. Ἐπ ρὲ πα Ξαν Ἐι 

ἔοττι φεγό-).. 8θῸ τ: ῷ τῶν. Ὡρρεῶξ τι ΟἹ ΟΣ. 

δῇ. ίοπι. φεγὰ ὕδεξε ὠὐσοτ το. ὃ το τὸ ὌΩΣ ΤΣ 

ΟΥ̓ ΡΊΠ81}γ οὐἶτ Ῥτ κι τὸοῦ : τῦς τι πισ τὰ Ἐπὶ πὰ άπ. Δα. ρ]. 

ἔεῃ. φεγὰΣ δε 3 ς γσζεσυλι. Ὁ: ΤΣ τῶν δερμι3δ 1 τῶρ ΤΙΣ ἴὸ 

δ6 πιάροά τὸ 1’: ὦν τῖπ Σια Στ 85. εξ. μ1 'πτίο. 

βροῦθο᾽ ἔγοπι ἥἢκτ τῷ. ϑὰτ γι πα. Νυτα, δοη. ἀὰ μαξῇ 
(παἰῖλ-ς ᾿οἰρθι}) ἔποο ὁ εἶα. 9- ΞΙΑΣῚ ἔὺ ᾿πυΐ "ζσιυσῆ : 

ΟΙΒαυΐν. μοξέε ὑπυντι τἰτὲτο σλν νὰ Θ΄. 3. ὅσ ας ῥὴς γὶς 

Ὀοϑάθ 1. 50. δώείκ ἹΞ εξ κ ἢ σέσιν Ἔ ΕΔ] σπλ]]υπ΄. Νόοιη. 

ΡΙ. πἰδος. φεγὶ 63: δ ψυῦο εἰ ει τοις έγάπ σοὶν {7): ορ. αν. 

καλοί, τού. οι. δος. ἀπ ἔττὰἪἮ γ4πὶ ἔνεΞ: 36. φετες-7ῖ, 80 αἷϑο ἀεὶ 

Ἱπο᾽ : Βκγ. ἀέεξ. ἀτξ, 1π3π. -ἰ. [πΉ|τ. ἐδ. πιδϑς. φεγὼ δαϑιὰθ 

φεγ “7: ερ. 1,Ατ. κισίο. Ἰπᾶξ. -ὦ. Νοπι, δοὺ. ἀπ. πιαϑο. φεογὼ 

Ὀρρίάθ σεγδ-)μ, 80 δἷξο ἀὰς ἔτοῖπ "ἀτά ὃ 184]: ορ. ὅτ. ἵππω, 
ϑω-δεκα. 1. δρ. δινλὼ Ἵ ταγο ὑοεῖὰθ τὸ σχοῆρσχ εὐζῶ -οὶ σι- 
κᾶ-ς (1... 

Βοπι. Οοπερασο ἴδ γείεητου οὗ σὴς τοῦε]β ΜΠ δ]αττοὰ δοοϑηὲ ἴῃ 
ἔθη. 8δξ. απὸ ἽΠταε᾽, ξει. ΡῈ πιεγσῶ ᾿Ῥαε Πλσαπε σεη. δῷ. νεόγσδε ῬῬαΘΙδο᾽, 
ἔδει. δ6(. ναζκίἐβ οἴο. 

ϑαοῖι δβογίθπίηρ αἶϑὸ Ὀθέογθ ει, ᾿, σϑ 1:5, [ξὲ βῆονβ ἰἰβο]ῇ 
βογθ ΒΥ ἐμθ Ὀγοίκθα δοοθηζαβίίϊου ραβαΐηρ ἰπίο ἐῃθ β]υγτοᾷ. 
Οοιιραν. σογίαα δάν. Ῥοίίοτ᾽ δεβίάθ σογίώμοίαὶ ὍσδΙ. 3, 85. ἴαί, 
φαῖα͵ Κεϊαἴδ, μα-ϊεῖθ, φεῖδ, ζεῖς Ὀδδϊὰθ 1. 8βρ. φάμθίμ Ἱ 8}4}} 
δεῖ, ζοϊάμδεις Ἵ 88}4}} ἐγαυθ)", ρα-ἰδέβέις  88}4}} Ιοὲ ἰοοδβθ᾽, φόγδὲε 
Ἱ 8}8}} ἀτγίηκ᾽, ἀόϊβέμ ἹΞ 8}.8}} γαῖβο᾽, Ορ. ἐῃ8 δυΐμον 1. γοΟΪΚΒΙ. 
ἃ, Μᾶτοι. Ρ. 815, ΒΟΖΖΘΏΡΘΟΓΡΘΙ ἴῃ Ηἷ8 Βοϊξγ, Χ 202 ᾿, δυὰ 
ὃ 691 τϑῃι. θοὶον. 



524 Βαηδηὶ ἰπ Βα] εἰς- Βνοαῖο. 8 664--665. 

4, Ῥνίη, Β4]ῖ.. -δὲ -αὶ Ὀδοδπια -ἱμὸ -αὖΊ δὲ. 8ρ. πιδθο. 

οἶκμὲ: Οτ. λύχῳ. Ἀαί. 88. ἔθπι. γαδκαὶ Ἴο ἃ Βαπά᾽ ἑαΐ Ἰο ἐδο᾿: 

α΄. χώρᾳ, τῇ (ον. τῷ). ὙΥΊΠ {π]8 δοραγο οὐζαῖθ 8 148. 

ὅ. Αϑϑιτη]δίίοη οὗὨ πα] π8884}8 (ὁ οσχρίὶοθῖνθα δπα βρίγδηίβ οἵ 

ἀἰογοπὶ οὔζϑηβ, 88 “ὸ ἀὐίᾳ ἴθ αἰϊππι’ ὑπ ρῦπᾳ Ἵπ ἀοχαϊπυπη. 

ΤῊθ ἰγοαϊιηθηὶ οὗ -" (ΞΞ: [πάρ -Ὁ τ-Ὧι} ἴῃ ΟΥΠΟΥ Γοδρϑοίβ [88 

ΔΙΓΟΘΟΥ Ὀθθὴ αἰδοιθθοὰ ἱπ ὃ 218. 

θ. -8 ὈΘΟΑΠῚΘ 8881 11 6 ἰο [Ὁ] ονἱηρ 82- απ ὅ-. οὗμαϑούοέ 

ὍΠΘ β[οί᾽ -ς υὔμαϑ8 β8ζόσδ. ἰόκιοξποψθ 'ϑαοι ἤβθθ -- ἐόζῥοβ 
ξὰυψβθ. 80 480 8- [ὉΠ ΟΡ -85. αδίϑιε Ἵ 8}}4}} βοπά᾽ --Ξ ἀδ2 

8 ἴϑιιι. ἰϑυδίο “οαὶ οἵ [86 πον] άἀ᾽ --Ξ δ82 δυξῖο. 

1. ΟΥ̓ π6 πυπιοῦουβ οἶμον ἢἤπαὶ ομδηροθ οἵ ἰῃθ [1πυδϑηΐίδη 

ἀϊα]θοίθ, ϑυῆοθ ἰξ ΠοῖΘ ἰο πηϑηῦοῃ ἐῃθ βῃογίθηϊηρ ἴῃ οογίδιη 

ἀϊδίνιοἱθ οὗ ὅ, ὁ, ψΨ, ἃ ἴο α, ὁ) ἢ, 12). ὙΠΙΟΒ ἴοοῖ Ρΐδοθ δἱ (ἢ 

οῃᾶ οἵ πογὰβ δηᾷᾶ θοΐογθ 8] βίηρ]θ δοπϑοπαμίβ, ἰΓ ἐπ 80}14}09 

ἀϊὰ ποὺ Ὀθᾶγ ἰπ6 οδϊοῦ δοοοπί. Οθῃ. 8ρΡ. γαῆκζαβ 'οὔ ἃ παπᾶ 

(βἰαπάαγά ΠῚ}. γαῆαοβ) Ὀθδίἀθ ηιογσῦβ “οὗ ἃ ρκιν. Νοπι. 85. 

"πολ σῦϊο ᾿'αἰτὶ (βίαπά. 1 ἢ. ριον σοὶ) Ὀθϑι46 8γορθ ἃ Βονίπρ᾽. 
Νοπι. Ρ]. μᾶϊἐδ Ἴροῖὶ (βίδηὰ. 111. ρᾶϊψ8), 5ώπμ8 'βοηθ᾽ (ϑίδῃὰ. 
18. 8δώπ8). ΤΪθ δμουίθηϊπρ γἂβ οδυβοὰ ὈΥ (6 θχρίγδίοσῃ 

Δοοθη 8 10}. 

8 θ06. ΕἾ π4]8 ἴῃ β᾽] αυοπΐο, ΘΘρ ΘΟ ΟΟΒαϊρ. 

1. Τῃ ρῥυῖμι. 81αν. ὁ Ὀθοδτηθ 1. ὈΘίοτΘ 11888}8 ἴῃ [4] 80} 40 ]68. 

Ἡρίχεη ἴθ. το] (Ο(.Βυ]ρ. οἰ) ἔγτοπι ἐμίφο-ηι : δεν. οὔζα-πι 

αν. λύκο-ν, ἔμόϑιοη; Ἵ οαττὶθὰ ἀναγ (Ο.Βυϊρ. "σβ2) ἔτοτα ἡμοζοτ-ηι: 
8Κνι. ἀδλδαγα-ηι αν. ἔφερον. Ἡμκμτη8. 800. 'χοϊνθθ᾽, ὙΓΠΘΏΘΘ 

ἔατίμονῦ ΌὉΥ ὃ 219 "μηλῆβ (Ο.Βαυϊρ. οἰδάκῳ) : αν. Οτοῖ. λύκχο-σς 

αοίμ. υμζία-η8. 

2, ΤΉθη ἐπ -" οὗ {π6 οπάϊηρβ -μη, τὶ, -ἄπ ψϑ ἀτγορροά, 

δηὰ {Ποῦθ ἀγοϑο -ἅ, -ἤ, -ὰῷ (86 ἰδίογ!οα] ϑπάϊηρβ οὗ Ο.Βυὶρ. Δος. 

ϑυηἷ δοη᾽ : 5κν. 8ὥὔηιτηι. Αοο. οἷα : 5Κν. ογἵξα-ηι (1... Αορ. 
φοϑῖ 'φυοϑῦ : ορ. ὅ5Κγ. ἄσἕτμε 'ουθθ, Νόῃ. ζαρεν δίομπθ᾽ : ὁΡ. 

αν. ἄκμων (8 668, 1). 
Βο.. Τὸ οπάϊηρ οἵ ἐπθ σθη. ρ]. -ὅ, 6. ζ. οἰκῶ 'οῦ πο]νυϑδ᾽ ποέογ-ῦ 

“οὗ πιοξῃθγβ᾽, παυδὲ ὈΘ ΟΧρ]δἰηθα ἔτοπι “ον. 866 ἐδ δοοϊάθῃοθ. 



8 665. ϑαπάπιὶ ἰῃ Βαϊ εϊο- δ] υοηΐο. 52Ὁ 

80. ἶϑο ρῥγίπι. β]δυ. -ἐη δηὰ -η (16 ἰδίου -- Ἰηὰρ. -ηι, -Ὁ) 

Ιοϑδὲ ἐπ πϑ88] δηᾶ ἰῃθγθ δοθθ -Ὃ. Νοιη. 800. 886. Ὠθαΐγ. }οζ76 

614 ἔτοπι ἤροϊξο-, οάογ Ἐροϊδοτ. Αο6. 88. ηιαΐθγ.6 ἴτγουῃ 

τηαίοεγ-ιη. 866 ὃ 219 νΡ. 186 ἔ. 
Ου ἐπθ οἶμον μβαπά -μ δῃηά -Φπ Ὀθοδπ6 Π888] υόνοὶβ. ΑΟ0. 

8βῷ. ἔοι. ἔόοπᾷᾳ πιο : ορ. β8Κν. ἀξδνᾶ-ηι αὶ. ὀγματηι. ΝΟΙ. 800, 
ΒΡ. πρυΐγ. ἔπ ὩδηΘ᾽ ἔτομι ἤΣ-πιδη. 860 ὃ 219 ρ. 186 ἢ. 

8. [πάρ΄. ρτῖπι. Β]ὶ.-ϑἴν. -ἂἰ Ὀθοδπιθ -αἱ δπὰ ζ61] ἐορ ΠΟ Ὁ 

στ πάρ. -αἱ -οἱ ἀπά - ἴῃ -ὅ. [ἡ ᾿]βίογοαὶ {1π|68 ἔπ θΓΘ ἈΡΡΘΆΓΒ 

ῬΑΙΙΥ -ἢ, 6. α. ΟΟΒαϊρ. ποῖῃ. ἢ]. τηϑ86. ἐΐ τον }ὲ}. ἐξ ΟἿ. τοί, 

πιαΐὰὶ ταοϊμοτ᾽ -Ξ {11}. τποΐδ, ραν -δ, 6. δ. ἀαί. 8βρ. ἔοι. γαοῦ 

ἫΟ ἃ Παπά᾽ - 11. γαδκαΐ (8 664, 4), Ιοο. 86. τι880. υἱοῦ (οἰ μιᾷ 

ὍΟ) -- ΟΗΟ. ροἱἕε (δ θὅ9, 2). Τὸ ναὶ (18 ἀν! -ὦ δπὰ 

«ὅ 186. ἀι6, ΤΘπδῖπ8 υπάοίθγπιποα. 8660 δδ 76. 84. 

Ιηὰνρ΄. ρεῖπι. 4]έ.-Ῥ αν. τι ὈΘοᾶπΘ -οὐῦ, ζΌΓΓΠΟΥ -ὥ, [ω00. 

88. ϑυπῖ : ὅΚνυ. δῇηαίώ οι. διμπάμ (δ 659, 8). 
4. Οτρίμα! !Υ ἢηα] -8 δῃὰ (πο -8 ὙΒΊΟΝ ἰαίοῦ Ὀθοδίηθ [πα], 

πΟΓΘ ἀτορροά. Νοπι. 85. δυη : {10}. δἤηὼς8. Νομι. ρΡὶ]. ϑγμοῦ- : 

ἥν. δημάν-αϑ. (θη. 8ρ. ζαπιθη-6 : [1τῃ. αζηϊοῆνδ (δ 664, 2). 

Νόοπι. 806. 86. πουΐγ. ποῦο ᾿ϑκγ᾽ : 5Κν, μάδμαβϑ αν, νέφος. 2. 80. 

626 Ἴμου ἀγογνοβί᾽ : ΒΚν. υάξα-8. 2. 86. ορί. σοξὶ : ΒΚν, νάδξ-δ. Αοο. 
ὈΪ. δγηὴν ἴτοπῃ ᾿βμεαβ, οἷά ἔβδῆμμηδ (8. 219) : ορ. αοίϊι. ϑμημ-η8; 

υἱάξκν (1.) : αοἴι. ομγα-ηδ᾽ ἔγα)ς (γα) 'ϑαρ6᾽) ἔγοπι κυ θΉ8, 

οἰάον Ἐκαϊο-8 (δ8 84. 219). 2. 8. 86. ἄα (1. 86. ἀαονά 1 ραγνο᾽, 

2. Ρ}]. ἀαβίο) ἴτοπῃη "ἀἄβ; Ῥτγῖμη. Βα] .-Ξ1ᾶν. 2. 8ρ. "αὖ8-8 8, 86. 
"αδε-ἰ. 2. 8. 80. 27α (1. βρ. 78, Ἵ αἰθ᾽ ρῥνεὶπι. ἵ. ἘΖί8.οτης ἱ. 6. δα ν 

8-ὁ-ι, τί. 64(- '6α.) ἔγοιῃ "ξ8: ρτίπι. Βα]ι.-β8]αν. 2. 85. "ξ8-8 8. 8ῷ. 
Ἐξδ{58-ἰ. 

ΤῊΐϊθ 1088 οὗ -85 Μὰθ ὈγΟΌΔΟΪΙ Ὀτουρσηΐ δθουΐ ἰπ δὈΌβο]υΐθ 

βμ} ἀπα Ὀθίογο στογὰβ ὑορίπηΐηρ 1 ἃ οομβοπϑηΐ. 8.66 

δ 281 τη]. 8. 

ὅ. -ἴ διὰ -ὦ αἰδαρρθαγθά 'ἰπ ἔθ ΟἿ Βυ]ρ. ρμογίοα, δὔΐου 

Ἰτηρανίηρ {Π60} ἰἰπῆῦτθ ἰοὸ ἔμθ ρῥγθοθαϊῃρ οοῃβοηϑηίΐίβ, 6. Κ(.Ψ 

»ᾳίοηπι( ἢ, ρᾳίοοἠ( ἃ). ὅὅ,6.0 88 86. δ2, Το ὑταπδιἐϊοα οὗ -ἄ ἰο ὁ 

ἦπ σομδϊηδίϊοπβ κὸ ἐσ-ϑαυϊίο 1 (7 Ἰιθογαξ θιιπι ἐσ-δαυϊ)είο ἱ (ἡ 

Ἰἰθογαπὶ ϑυμ᾿ θές. ἰ8 ἐο Ὁ6 Θχρίαϊπθάὰ ἔγοπι ἐμ ἔδοὶ ἐμπαὲ {}}0 

, 

' 
ἱ 
ἱ 

ἑ 
Ι 
' 



πγόντιν -» ε΄ Σ αότταξ, - τος 

- τ σι σΣους, τ ““σ (ἃ πο τσ οὶ ΨΥ ΠΡΕΕ 

ορ’.. πὸ νι πὶ - τοῖσὲ πα ὁπ πε - φασσδο ἊΝ 

“5. τ ὩΣ ἜΠ,: κυ τοι πρὸ ΣΓΞΕ ΨὉπΞ 9.-΄ εἐδε. 

“᾿.“πΠ{ἰΨέ πὸ τ Ξ ένα τ Σ (τῶ “δα ποὶ ἐμὲ [5 

“νι τ μὰ σιμεπτπ,, 

“τὰν -ΞΞΠ πὋοθἡὶ τῶ τς ΜΞ τῦῆσὴσγΝ “παρε καὶ δι. 

“ποι τὰ το Ὡτσα “τ΄ τ τῆς «ἢ ς Ἢ {μ{Ὸ| 

κοι τ τῖτρ μι ἢ Υτρ τσὶ “ταῦθα, τῇ "-Ὡλ 

πὶ 4 μαῖὶ, σῶμ -τῶῦὶ τς σ-τμὰ τ τὖι Ὃ Ὥμκ ας. 5.22 

μα το ΩΣ ππ ὁ “᾿ς ὦ. τῶῦὰ τὸ ῳνὠδ-. "“:ψὲν 

ἐπ ΓἘορ ἡ στια. μεπιστο τοῦτο Ἰδλὸ ἀθῷον το ρ -σὰ δὰ 

"κι ὌΡ ταῦτ τὶ Τν ΨΑΤΓῪΙΞΙΤ 

ἐπ 4, πὲ ΣΟ ταχτ ἼτηΝ Ἰεπῶδ τ λ). τὰς ᾿γρυδο 

“Ὁ, τὰ ρα τὰ ς-πάκοτ ἢ γυῖα -πξπδεακαιῖ πες δδοτοὶ). 

κμιγι τ ὡμτὰ Φ τε ὃ πτ, αὐτὰ ας δα ᾿Ὡξκοξη: 

ἀπ ἤ ἧ τς “- πὰ Ττὸοὰ πὶ Ἴρου ππρλα ὅδ πἀ'οῖξ δὲ ἰὴ 

“Ὧν, “πρὶ ἀρ ὦ μη ἃν ἀπρὶϊ Ὸ πόζα ἀθηδὲν φρὰ Ἐ5ῸῸ- 

Μλληρ, παιδε ἀραὶ τῖ ται πῆτε οὐπὰ. ἃχ) πὶρελι δνο ε-ςζ2αὶὶ 

“5 Μ᾿ πιτῇ ροταιάπρας σ΄. 

ει ΒΥ ἈΑΥΤ ατταριρα τ ἴων. -- βυιξ “- ἱπ Ὑπκλοοεδς Τεςσὶ ἀτασιι. 

[}1ῸῸ σι { 



8 666- δδι. 3, ““,.ατχίχασιι ἃ τὶ "τὸ στὰ 

Βειπ 1 ῶὥδις υῖᾶὺς εν ΣΤΥ δα 5 τ ππτπὶὸ ποτ τὰ 

ἀοίεγιεῖβο. βειπ εαε τ ῦυῖς - σ5 τὰ πον πρώ π πὶ τι πΦᾳ[Π'Ρ τὰς 
δα ἴῃ οδεὰ εἰσ τῶν πη μνσ τ ,πτΞ- πτ ΟΣΣ τῶς ἴω. "..6΄- Ὁ 
ὙΓΒΟΙΝΟΙ δατιλ τυ ΣΈ ΤΥΩΣ ΠΕΣ δι: "αΛς τ: ἩΠΠΣΞΙΞ. 1 ἼὩ’ τετ-. 

Οὗ ἴβοθὲ οίνδδε 2ὲ τῶν μοι παττιπι Ἰγιδατ τ τἰσπετοτ.͵. “- 0, 

ὅφέϊ ΟΙΒαῖν. »εες. τὰ.. 

ὦ. 6- πἀλτεσι: - Ἰονισιβ ὅ- ταὶ ΠΩΠ -ἀτὶ. ὥεῖττι "Ἔ.. 

αϑὼ -- ἐδὰ ἽἼ υτι΄ εἶς τὸ σὸν ἢ φῦ σι Ἴπσ “Γ -ττι 

εἴϑῖμ οἷς.) 1 πὸ τ τεσι π πῆς το “ ΠεΩΠ ΙΓ Στ τὰ 

8 μδἰδιδι μοι στ στὰταπ αὶ πὶ τῷ τ πεππέ πο {πμότσι 

οδῶηρο 5 δδεῖῖτ εἰτιιμοξ τὲ ὰ ὑπ α τ χτπριιασς παῖ 

8. Ϊἰα ϑίατ “- Ξι σπιοΠρ τ ρτ τεσ π ΜΝ (ἀπ Ξ 

ΟἶΝο-8 ἄπ. δῷ τ τ ἋΣ 

Βεπ ΞΞ Ἧς τ χεΊηη "  ΙΓῚ Ἵ ΦΣΩΜΙ ἘΙΡ “8, 
αἰδοίην ἴδ: τ σὲ ὅτὴς τρπτο ηροζ Στὸ ἐπ δὲ 5 ΚΣ ΜΠ ὩΣ 

ἴΒ6 ἢ όοῦσβα ἐπ:- κ(-Ξ- 2. τὸ 4 ἃ γχ. τῷ. ὅτ δὲ γ χει σε ἢ 1 
- 

Τοί, 50 ίασς δὲ αἴ υΐπ. μνπ ΦΈΣΙ. 1..ἴς 

ΔΓ ΕΝΙΓΑΧΤΟΙΝ. 

ΤῊὴΘ πδῖῃγο οὗ δεοβεϊΐςιετ: "τ ν ἃΣ 

ται ΓΕ 

ν4 ΙΕ] 

"Ὃν 

ι. [4] 

6 ἴπᾶὰνσ ἱεσσσχσοςε 

8 6061. 1. Ἀσέορπϊαλτῖιοα οὗ τι λθιθε. ποτὰς 

β6ῃηΐθ ἢ 668. 

ΒΥ δοροῃίαβεϊου ἴῃ τὴ}ο πιεξῖ τρῦθο ἰξ ππάδογξεῖον 

ἐτδἀδιοη οὗ δ ϑοηίθηοθ δοζοσ τ τὸ 186 ξῖγοββ δι ρΙπ ἢ 

ἸΠΘΙΊθ6ΓΒ. 

ἴπ ΘΥΟΓΥ ϑοραγαίε 5] ]δοϊο. ἷ 6. 'ἴπ οτοσν ααϑηῖῖν οἵ 

Ῥτοδυορά ψὑἢ ἃ δἴπσίθ ἱπάοροπάοης οσχρίγϑίογν ἱπυραἶϑο, 
18. ΑΙ ΤΑΥ͂ ὉΠ6 Οἰθπηθης πρῖο πιι τεβροεῖ ἴ0 δοοθοζαβίϊω 
ἔμ φγθοθάθηθε οὗ ἴΠ6 τοϑὲ, 6. σ. α ἴπ Ἐπ σ]ἶϑι νὰν ς ἐἰιὶβ ὁ] 
8. οαἰ θὰ ἐπ βοπθδηξ οὗ 1ῃ6 80}]4Ὁ]16δ. ΤῊ ἔοτω οἵ τῇὸ 

ἸΟΥοτηθηΐ ἴῃ (Π6 σΠ0]6 οὗἁ ἴΠ6 50]}14 016, ἴπ6 τοϊαιἰο, ἰὰ 

ΠΟΠΒΟΠΔΩξ Τρ] ΌογΒ οὗ (Π6 β.]}]8ὺ]6 βίαπά ἰὴ τοϑρονὶ . 

ὁϑηἰυβέϊοῃ ἰο Οη6 6ποίοῦ δηᾶ ἴο ἰδμθ ϑοηϑδῃξ, πιὰ αἰ ΒΥ, 

1) Ορ. δπιοπρ οἴδογβ βίου ἀτυπάσῦρο ἀογ Ῥμοποὶ. ὃ 178 ΕΠ. 

πη 81΄6 Αὐϑβργ. ἀθα [1,4ἱ. 15 ΒΝ. 



πε κα λπῖττ τ ποίων πὰ 

“πα τ; πα ἴλὶα γτ- παρα τ τῶ Ὅὖὰςς Ἴπ' ἀτ  νὸν 

ἃ ποτε στ δὶόπι εππ' τ τὸν φρο πτδα τ΄ τς τ μμιέα ψεῖ 

ποι- Ἀπ α.- τὸῶοσ τ ' τξιιξΞι.. κεσεας τᾶς δ» Ποζσα [έβν- 

ΞΩΣ ὠπτοπ τ ἀοτασι Ξι ποῖρα χστασασταα τ στατι. ἘΞ “. 

11. Ξ3,., βῬ.α τσ. το πο τ τῷὸνΝ ἅσκ τ πῶς Ὁ 

Ξ’ ἐτΞ: κχτυστεα τος τὸ Ἔπε. -τπᾶῖσκδ 5 δινιὶ :1-- εμὔσθᾶ- 

στ ἀτπῖ  τπτῷ ττςτ τ σπίξονσαε πτασκα πτὸν τ Τασὶτ 

τοῖς - Ἢ" τῖῶῦοιν π΄... ὅ6|3.5ὸ πιτν πὼ ὩΣ Ὑπεσστηει προραὶ 

.“-.- τεσ τι .τὰΞ αὶ πα πετ..-- τὸ στοαισ στα ἔα οεὰ- 

ΔΉΡΕΣ δ ἸΙΙῸ ῷὦἪἢὟ ΤῪ τοῦστττ τσ ἡ Σ. ἴδε τοὸὐἰμ οὗ 

Δ σ'ππι 

πα δ τ: τῆ τὧ}ὧ΄Φ [᾿Ὁτ:Ξ Ἔξ ψρ υσθδι ὭΒΡΡῸ δΓὲ 

ὙΓΙΤῚΣ ΤΙΣ Σ.ππεπ ΣΕ ἘΠῚ τὰν αὐσαῖς πα] Ὁ. ὃ. Κ΄. 

τὸ απτπτρτι Σ τὶ τσ «Ξ|τὲπΞ 5 τ; Τὰν ὅὲ ἐπ πὲ ἴο 

τΡ τ Ξτώσπ ἃ πε τσστεξι τσ τὸ τᾶν ἐστ πως πἰπκὰ 

Ἰκασπε πὸ τρ ϊξεστα, μετ ππτιχ; Ὁ ὦ ΠΠ ΨΊΟΙΒ Β Ἰδέδαδοτὸ 

ΙΕ φὩρϑὰε π 

Σ Ξτι:χ τιτιτ κὺὐὶ.ῖ πι- ἢ. ΤΙ πιλ- - 11:2 860- 

ἘΗΊΤΙΔ 11. 

ΞΞ τᾶο γοσταπεσε ἃ πὸ δυσσι τὐσαας οὐπώνοΣ ἴδ ἴδΒὸ 

Σ πῶ γα ΤΠ ΨΊ τοῦ ΓΙ] -ἬΓ ῊΠῚ Ἢ Ἐι ει δὲ ἐτοὶζε- 

τα. ψ1πἰ 1... ἘΤΊΙΓΙΠΙΓΤ ψπόπιγ. Τὸ ΠῚ ΞΡ ΟῚ ἰδὲ 8 ἃ 

σείωπι μὦ τῖρ τς χες Τὰ ΙΓΙΠΏΝΓΕ πὸ «τὸ - ϑέξοδ) ψῈ 
ἀατὸ πα ρ τρ κΤ δε ἫΦ ὡρατὲ ὁ αὶ ἴ8 (δὲ 

ἅπα το κτων υὐ μὰ σε ̓. πῆρα τα τ Δ ἅμ δέ σατρτιμο 
φαΐ. 1:5 

Βιπ ̓- ἔν μἡπαστίσ, χαχτιαακῖε δεηγίσάσυσε. ἡπιαδΑιὶν δἰ 
π-πρια πσαα. ζδεῖσιλθε 5 εἐυαχηιδιεεβῆωε Ἐ: δεζεακος δ δεόξει- 

{-χ᾿. δὲ τσ διϊΐ δι πὰ ἴατ χρῶτα τ δ δε εἐὐακέοτοθίδ 
εἴἼτεαοσα πὶ τὰν ὑαπεξισ τό ἐτον τχοσ ἡκπικσοοι πᾶ ὮΚῸ Βοσκδωοε, 
ϑέλτνας καὶ με: ἐιταὶ τὰντς ἐτομδοα πιζὰ ὅδακ ταστῖο δἰσοδα. Τδὲ 
ἰσεαξαιπε 44 ἐγώ λοα, πὴδεὰ ὧν "ἰς μξὰσ εἰν μεϊοκῖ:4ὶ δεεαέ ἴα ἰδασυδίοι 



8 661. ᾿Αοοοπέυδεῖοι ἰπ ζοδοταὶ. 529 

Ῥογο ἐπ 9 δοοθηὶ 18 ΒΙΓΟΠΡΙΥ ΟΧΡΙΓΔΙΌΤΥ, οὐξθῃ ΠΟῪ ΤΟΥ ἀϊδέϊποῖ!γ, ΠΟῪ 
ἔ8ο ἀἰογθηξ αυδης εν οὗ ἔπ080 5Υ}}40]9685 δηὰ ἐπ ἀϊδογοηΐς σζγδὰθβ οἵ (6 
ΒοΟΟΠΟύΔΥΥ δοοθηὶ δίβηἀ ἰπ πιαίθλ] γοϊδίϊοα ἰο οὔ δηοίβοσ, 

Νοπθ οὗ π6 παρ΄. Ἰαηρσυᾶροβ δὰ δηὰ [886 ϑχοϊ υϑίυ 6χ- 

ΡΙΓΑΙΟΥΥ δπηἃ ΠΟΠΘ ΘΧΟΪΌΒΙΥΘΙΥ πηυδῖοαὶ δοοοηίαδίίοη. Βαξ 0Π6 
οὗ [09 ἔνο τηϑίμῃοάβ οὗ δοοϑηϊπδέϊοη δἰ Τα γ8 ἀΡΡΘΑΓΒ ἴῃ (Π6 δβέαρθ8 

οὗ ἀθγβθίοριηθῃὲ δοοθββι Ὁ]Ϊ6 ἰοὸ ον οὐδοσυδίϊοῃ 88 ἀοιηϊηδηΐ δηᾶ 

ΓΥΡΙο4] ἴογ {86 ἢ ἰβίουΥ οὗἩ βουηῃάβ. Ἐββθῃς 8 }} ΘΧρίγαίοΥ δοοθηΐ 

ΔΡΡθδῦβ 'π ΟΪά Ατγιηθπίδη, ἰῇ ἐμο ΟἹ ]έα!!ς ἀϊα]οοΐ8, ἴῃ οἰ ἰο, 

(ὐθτιμδηϊο πὰ 1 υδηΐδη., Θββοη 4 }}}7 ταπβῖ081] ἴῃ ϑαηοκι δηὰ 

ΟΙᾺ ατθοῖκ; νθ ᾿ἰαῦθ ἢ0 βαιϊβίβδοίογυ ἱπίογτηδίίοῃ σοποθγηῖπρ {ῃ6 

δοοθηίυδίϊοη οὗἉ {6 ΟἹα ᾿τϑῃΐδῃ ἀϊα]θοίβ πα οἵ (ῃὸ Ο]ὰ Βυϊρατίδη. 

8. ΤΉγΘΟ δοοοηί-ρ γ8468. 

Βοίνϑοῃ {π6 διρ θδὲ ἱπιαρίμδῦϊα δηὰ ἐπ Ἰοσοϑὲ ἰτηδρίη8 0 ]0 

δταάθ οἵ δοοθπέυδίοι ἐμοῦ 8γα, βίγίοι Υ βρϑακίηρ, ἰθῃαπηοΓ Ὁ ]0 

ἰπἰθυηθάϊαίθ ρταάθβ. ΕὉΓ 41} ργδοίῖοαὶ ρᾳγροβθθ ὁ 16 βυ βοίθμί ἰο 

ἀἸβΕ Προ 8} ἰῃγθθ ριϑάθβ. Τὴ6 Πίρῃοβὲ ργαάβ οὗ [Π6 δχρίγδαίουυ 

δοοθηΐ ψὸ ἀθβίρηδία ὑπ 6 ῥγίποῖραὶ δοοθηΐ, ἐπαὶ οἵ ([16 τημδίοαὶ 

δοῦθῃΐ ΒΙσἢ ἕοπο, (86 Ἰονγοϑί σγϑάθ δῦθθηοο οὗ δοοομξ (αἶδθο 1088 οὗ 

Δ0ο6ῃ[) δπὰ ἰοὺ ἔοπο. Βοίσνϑθη ἴΠ686 116 βθοοπάαγυ δοοθηί δηὰ 

ΤΩ αἴ τ ἴοΠ6. 

Βοι. 2, ΤΊΘ ρταπιπιδίϊοαὶ ἐθυπιϊ ΠΟΙ ΟΣ ΠΟγΘ του} τοβϑὉ}]68 ἐπδὶ 
ἴοτ (0 μοβίξίοηβ οἵ δγιουϊδέϊοι οὗ {πὸ Ἰΐηζαδὶ Ραϊδίβ]β; ἤθγΘ δ ἴπ0Γ0 Ὑθ 
πᾶν [ὁ ἀθ8] πίξῃ δη ἀπῦγοκου χγθάρὰ βογῖθθ, δπὰ {πὸ ογάϊπασυ ἀϊνυϊβίοη 
ἱπίο ἀθηία}8 οίθ. ἰθᾶυύθβ ἔγθθ β00ρθ, βίποθ βοὴ ἀϊγί βίοι [δ.}8 0 ἀγα ΒΒΑΓΡΙΥ 

ἀοβποά Ἰἰπεΐξ8. 

4, Το αἰ ογθηὺ ἤοτπϑ οὗ δ} 8016 δοοθηΐί, 

ΕΧΡΙΓΑΙΟΓΥ δοοθηί. Αἢ δχρίγδίίοη, δἰ ΠΡ Υ δ] ονθὰ ἰο ἀϊθ 

ἈΝΑΥ͂, ΟΟΠίΔΙΠΒ Ὀὰΐ 0η6 Ροϊπί οὔ οχρίγαϊοη, [1 ὁοὴ (Π6 οὗἶδΘΓ 

βαπά Βαοίιαίϊοπβ ἴῃ {86 Θχρίγαίογυ ἐπηραΐ86 ἰ6 Κ6 ρ] 866, 8{1}] Οὐ Υ 

Ροϊπίβ ὈΘΟΟπιθ ρϑγοθρί! Ὁ] 86 δ]οπρϑί4θ {π6 ρεποῖραὶ ροϊπί; {{Π|686 

οὐΐηρ ἰο {Π6ὶΓ δηηα 6 Γ ἤογοθ ἃγ [ο]ΐ 8δ8 βυδογαϊηδίθ ἴο (ἢθ 

Ρυϊποῖραὶ! ροϊηί. Δ ογα ἐπ δοσθηξυδεϊοη. πα8 ΟὨΪΥ͂ 06 Ροϊηΐ, ἐπ 6 

βοηϑηΐί, ἐῃ6 ὈθάΆγΟΓ οὗὨ ἔπ βυ}]} ας δοοοηΐ, 9 Βοραγδίθα ἔγοπι {Π|0 

[Ὁ] ονυϊηρ Θομθοπδηξ δἰ ΠὨΡΙΥ ΟΥ̓ (Π6 ομδηρο οὗ ροβί(ϊοπ 'π {80 

ΟΥΡΔἢΒ οἵ ἀγιϊου!αἰίοη, ᾿ξ 18 ουἱ ΟΥ̓ ΌὈΥ ἔπ6 οοῃϑοηϑηΐ, δπά βυοὶ 

δροθηὺ ἰ8 66]]64 οἶθαγ ουΐ δοοοηΐ (΄), 6. 5. Επρ] ϑ μάξ. Μ ΘτΘ 
βτυξκδηη, ΕἰἸοπιϑηίδ. 84 



ν ᾿Ασοθπίπρξίοη 'π φΘοποΊαὶ. 8 061---668. 

ὸ ἀοοθηξαδίίοη 889 ἴὕνο (7) 6 δΒροοῃμα ροϊπὲ ΤΑΥ͂ 811}} 41} ἀροι 

το βοηϑαῦ οὗ [Π6 80}14016., 6. ᾳ. Μοά, α΄. 8ὅ (1π οογίαϊμῃ 08868), 

Ὁ ἢ [89 ΘΟμϑοπϑμῦ ᾿πι] 6! Δ 06] [0] οηρ', 6. Ρ. Ὁ (Τ υΓΙἢρ4η). 

Μυβίολὶ δοοθηί. ὟΥ Πι|δὺ (Π6 βοπδῃξ οὐ {Π6 80]140]6 Ιαβίβ, (ἢ 8 

νοΪὸθ γϑηληΒ οἢ (ἢ6 Ββαπὶ6 ἰϑυϑὶ (Ίϑνὶ ἐοῃ6), ΟΥ̓ Άδ80θη 48 ἔγοπὶ 

ἰ3. ἰἴθνυϑὶ (γιϑίηρ ἐ0η6), ΟΥ ἀ6ϑοθῃᾶθβ ([8}}}πρ ἔοπ6), οὐ τ τ πὶ [16 

ϑ 1) 0. ΒΥ 4010 ὈΟΓδ Γίβοθ δπα ἔ}]8, ογ [4118 δπὰ τγτὶβθ8 (πιιβίοαὶ 

εἰτοαμῆοχ). ΤῊΘ Ἰανθὶ ἴομθ δἷ8ο οι θῖηθβ πὰ αἰ ἔθγοπέ ΨΑΥ͂Β 

ἢ (ἢ9 τὶβὶῃρ δηὰ [8]]}πρ’ ἐ0η68, 6. Κᾧ. Γ΄. 

ἼΤ8θ89 αἰ δογθημοθβ οὗ δοοοπέπαἰιομ [0] σοορά ἴογ 81} δυ}] Δ Ὁ]68, 

οὐ ἸΘΓΘΙΥ [ῸΓ ΡΥΪποΙ͂ραΙ δοοθηἰθα δηα Ὠἰρῃίομθ 801]4 0168, ἴῃ πΒίοΝ 

ἀἰοηθ δοοογάϊηρ ἴο {ἢ ογαΪΠΑΥΥ͂ τηοὰθ οὔ τηδγκίηρ δοοθηξαδέϊοη 

ἔμον ἃγθ υϑιλ}}γ ἱπαϊοδίοα. ΤΊ" 8. Θομποϊ υϑίοῃ ἰ8 ϑϑίϑ ὉΠ 8 ῃθά ὉΥ͂ 

[809 ἰοἰϊονσίορ οοπβίἀθγα ϊομθβ. ἷῖὶῃὼ Γἰμυαδηΐαη (Π0 Ὠοπὶ. 8. 

νώγνἃ γον Ὀοοδπ6 υάγπα, Ἰαϑὲ 48 ἔσογά Ὀθοᾶπιθ σογὰ, δά 

ἴδ ΧχΘΏ. 8(ς. ἐδέίο οὗ {π6 Ὀνγιάρθ᾽ τοίαϊποὰ ἐπ ἰθηρὶ οὗὨ ἰδῈ -ὖ 

λϑΣ ἰΚὸ απὸ (δ 664, 8. ΤῊΘ ἢπαϊ 80]}140]68 οἵὔὐἠἨ ἔράγμᾶ δῃὰ 

δα (ἢ 0) δὰ (Π8 δῃ δοοθηΐ οὗ {6 β8Π|8Ὲ ἔὉγπὶ 88 {89 ἢη8] 

ἈΥ ἰΔ 0166 οὗ ἔσοεγά δηὰ Ἐασπᾶ (απῦ) 1). Ιῃ ατθοκ Ἰοπέομθ ἤπαὶ 

τοι ἈᾺ8 οοὐυηϊθα ἰοηρ ἔου {πΠ6 σοτγα-δοοθηξιδίίομ., ἰπ 6886 ἰδ 

8. ἰΔ Ὁ1ο, ᾿ἢ Ὀθατίηρ (Π6 δοοοπέ, ΒΏΟΒ {6 οἰγοιΈΕθχ, 6. ρ. ἰοῦ. 
Ζ. οἴχοι Ὀθϑἀ6 ᾿Ισθμοῖ, οἡ {μ6 οἶμον μαπά 16 νγὰβ ἐγθαίθα 88 βῃοτὶ 

Ψ ἤογΘ ἐπ 6 ΒΥ}14 010, 1ἢ ὈθατΙηρ (86 πρὶν ἔοηθ, βου ἐμ δουία, 6. δ. 

Βοια. Ρ]. οἶχοι Ὀθ8146 χαλοί; (Π6 -οὐε οὗ οἴκοι γγα8 ἐμ οἰγουμηβοχοῦ, 

δαὶ ἐπο τοὶ ἴῃ οἶχοι δὰ ἐδθ δουΐθ. 
ὃ 6608. ΟΥὟΥ πι08}8 ον ἀοίου τ ἷπρ ἐ 6 δοσοηςαβεϊοη 

ἰὼ ἐποὸ οἱὰον ρογὶοαβ οὗ ἐο παρ. ἰδῆ ραδρθ8 ἃγο {6 ὙΟΥΚΒ 

οὗ 9 πδέϊνο ϑΥΔΙΠΓΪ8η8, Ππιοίγθ, πο ϑοοθπί τ] γΚ8 οὗ ἰδθ 

ἰοχίϑ δηάρά ἀοῦνῃ ἰο ὑ8, (Π6 τιοα! γίηρ ᾿ηβυθηοοθ, δχογοϊϑοα ὉΥ 

ἔθ δούοθηὲ οὐ ἐμ βου πᾶβ, δὰ ἐῃθ δοοϑῃξιδίϊοι ἴῃ ἔδοϑο ΕἸΥΪΩΡ 

ἰδυχυαροθ ΒΊΟΝ ἔογπι ἐπθ οοπεϊπυδέίοῃ οὗ ἔπ 686 Ο]Δ6 } ϑίδρϑϑ οἵ 

ἀονοὶοριθῃὶ. 
--.«..- .ἅ. 

1) Ναῖνο [ἐἐπυδηΐδα δοβοϊαγβ αὐῆγηι ἐμαὶ ἐπ ἀϊ ουθηθθβ οὗὨ 5301|1|δὺϊς 

ἀοοοὲ ΔρΡΡΟΑΥ 8180 ἴῃ ΒΥ}140]685 ἩΠΙΘΝ ἀο ποὲ θα ἰδ ρῥγίποῖραὶ δοοοπὶ, 
Ἀδαὶ ὁ. . ἴῃ ἐδ ἱπβέτ. βᾳ. ἀἰγοίὼ (86 βιὴῆθ βἰυγγοὰ (ζοβο θη) δοδϑη- 

ἡμανϊοη ἰ θαγὰ ἴῃ ἐπ ἤγβὲ 8.118 0]6 88 ἰπ ἐπ ποτὶ. 8. ἀὐἰοὶς 'αχο.. 



β 668. ᾿Αοοσπίπδίϊου ἴα ξεθεταῖ. 531 

Νοίϊοθβ οὗ ργβαπιπιδσίϑηβ ἯῸ ρβοβϑοδδ (ογ ϑδϑ'δηδίκγιί δπὰ {Π6 
οἸαβϑίοαὶ Ἰδηρτιαρθθ. ΤΉΘΥ δγὸ ποί ργθεῖϑα ΘΟ Ρ ἢ (0 ἔπγπΙΒἢ τι8 

ΜΠ ἃ οἶθαῦ δηὰ οοπιρ]οία ρἰεΐασα οὗ δ δοοθηίυδίοῃ. 

Μοίτθ Παγαϊγ γϑαπῖγοθ οομϑιἀογδοη οἰθοτβογο ἔμδη ἴη Η6. 

ΕῸΡ ἐδ6 88π|6 ἰδηριῃδροβ ἯΔ δύ δοδοηίθά ἰοχίβΊα. ΤῊ 

ϑγβέθπι οὔ ἱπάϊοδίϊπρ δοοοπέ ἴΒ ΒΟΊΘΥΟΣ ΥΟΤΥῪ ἱποοπιρ]οίθ, ΤῈΘ 

ΗΙπάοοθ πιαγκοὰ σὰ ἰδ6 υἀξβέία οΗἸΥ (Π6 πογά-δοοοπξ, πὶ δουῦί 

δοέοκοηΐηρ ἔμθ ἀΠἴογοηοθθ οὗ δοοοηίαδίίου ὑθοίπθοη (86 80}14 Ὁ}68 

πῃ οἢ δὰ ποὲ ἔθ Βιρἢ ἕοπα δπὰ σι δουῦὲ ἐδιηησ δοοοππηί οὐ ἐῃο 

Κὶπά οὗ οιρμαϑῖβ, {Π6 ΑΟΔΙΠΥ͂ οὗ δυ]]δθϊς δοοοηίπδίίοη. ὅθη- 

ἔθῃ66 δοοθηὲ ψὰ8 ἱπάϊοδίθα ΟΠ 'π 80 ΔΓ, 88 Ὁπὰ6γ οογίβϊη 

αοἰγοιπηδίϑποοβ πογάβ τ ἐπ δαδοτγάϊπαίο ἰ0π6 ἴπ ἔθ ϑθηίθῃοθ 48 ἃ 

ΜΠοἷο, τοπιδὶ πο πῇ πουΐ ππᾶτὶς οὗ δοοοηί, ἴη αὕστοοῖκ (Π6 ἰοῃθ 

τηονϑιηθηὶ, ὙΠῚΟἢΝ ψγὰ8 πογίκοὰ οὔὐ σι η (Π6 ἱπάϊ γ]ἀπ4] 80]}140]6, 

Ἧθ Θυργοββϑα ΟΥ̓ {86 ἀϊδποίοπ οὗ δουΐθ δηὰ οἰγουπῆοχ, ΟΠὨ]Υ 

ποσούογ, ἢ ἐμ Β01140Ὁ]6 τα (Π0 πιοδί Ῥγοιηποηΐ 'π ὑπ6 ποτγά. 

Βοίμ δοοϑηΐβ ἐμ8β βοσυθὰ δὲ ὑπ βϑηθ ἐπι (0 ἱπάϊοαίθ {ἢ6 

Ῥοϑιξίοη οὗ ὑπ6 Πίρἢ ἰοπα ἴθ ἐπ6 ποσὰ, ΕἾγεί αἰΐοπιρίβ δἱ ἱπάϊ- 

οἰ; βοπίθποθιδοοθηΐ ΜΘγῸ (Π6 156 οὗ ἔμο ρταῦο (6. . βασιλεὺς 
ἐγένετο Ὀπὶ ἐγένετο βασιλεύς, περὲ τούτου Ὀπὶ τούτου πέρι) δπά 

6 ποπ-δοορηίαδίίϊοη οὗ σψογχάβ. - 

Ετοπ βουπά -ΟἸδηροθ ἯΘ6 ΠΙΑΥ͂ οὗΐδθῃ ραίμοῦ σὲ (Π6 80- 

οοπίυδίϊοη ν8. Βοάυοίϊοπ πα ἰοία] ]οϑθ οὗ 580} 0168 ροϊπὶ ἰο 

ἃ ΙΠΟΓΘ ΒἰΓΟΠΡῚΥ ἀονθὶορθὰ Θχριγαίογυ δοοθηίυδίίοη, 16 (Π0 δοοοπῖς- 

ἔογοθ οὗ βούθγαὶ 8014 0]68 18 οοποοπέγαίθαἃ Ὁροὸὴ ὁπ0, ἐμοβο [ἰοΐϊ 

αἰ πουὺ ἴοσοθ ἰθββθὴ ἐπ6 ἀυγαίΐοη δηὰ ἤγιηποθθ.Ό Τμυβ ἐδθ 

Ρυβιξίοη οὗ ἐπ6 Ῥγϊποῖραὶ ἰοηθ 18 δὲ ποθ σϑοορηίβθὈΪο. 

Οὐοποϊυδίοηθ, ἀγάγῃ ἔγομι [Π0 γΟΌΠΡΟΥ Ρογοάθ οἵ ἰδηρθδροθ, 

81Θ ποῖ (0 ὃῦ6 δΔρρ]οα ἰο ὑπ6 οἷάον σιμουῦΐ στοαὶ οαγθ. Α8 [ῃ9 

Ἰαηρσυᾶρθυ, Ὑγζοθα οοῦΓβο οὗ ἀθυθίορηηθηΐ γ͵ὸ δὴ ἰγᾶθθ {πγουρἢ 

ΘΟΠΒΙἀΘΓΆ]6 Ρϑυιοβ οὗ {ἰπηθ6, ΒΠΟΥ, (Π6 δοοθηξαδίίϊοη οὗ 8 

ἰδηρίιαρθ ἹΠΑΥ ἀπάθγρο οοιρ]οίθ τποἀϊβοδίϊομ ἴῃ ἃ σομραγ  ΥΘ] Ὺ 

βιοτί {ἰπ|8ὸ. ΟἿΪΥ ὙΠΟΙΘΟ οἢ (π6 ὙΠ01]06 4 οοἰποίάθποθ ἴθ ἐπθ 

δοορηϊαδίίοῃ οὗ ΘΑ] Γ δα ᾿αίθυ Ῥϑυ]οβ Β66 18 Δ γον ργοῦδ0]0 

ὁπ ΟΥοῦ στουπάβ, οαρἧἑ {π0 γοῦπροῦ Ρῃ8868 οὗ ἰδηρυδρα ἴο ὃὉ0 8ἀ- 

ἀποθά, 6. ρ. ἰη Η(.. ἔο οἶθαγ ᾧἃρ Π6 Ρῃθῃηοπηθπᾶ οὗ ἐμ6 οἱἀδν ρϑγίοἕβ. 
845 
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Ῥυϊπιϊεϊνο Ἱπᾶρ. ρΡογὶοά ). 

8 669. Τῇο ροϑίοη οὗ πὸ ψογἀ- δοοθηΐ σδῃ ὃ6 δγτίνοά 

δὲ ἐπγουρη ΘΟ ρΑγίβοη οἵ ϑ8ηβὶετιί, ἀτθοὶς ἀπ ῥγίπι. δγπιδπίο 
-....-Ἔ-ὦ 

1) Οὗ ἰδο οἹάοτ σποτκβ οὐ ἐμθ δοοϑηἰπδίίϊοη οὗ ἐμὸ πάρ. Ἰδηρτιαροβ 
ἴῃ ζθΠΘΓΔΙ οΥ οὗἉ βίῃρ]9 πάρ. Ἰδηρυδρθδ ΓΘ ΠΙΔΥ͂ τη πε Β6ΤΟ: ἴ.. ΒΘΉΪΟΘΝ 

Ἀο 1᾽δοοοπίυδιίοῃ ἀδπηβ 108 ἰαηβυθδ ἱπἀο-Θυγορόθηποβ, 1847, Ε. ΒΟ οτ- 

αἰοίομοπάθβ Αοοθηϊαδιϊοηβδγβίθμι, 1884, Ο. 6 δἐ.]1π 9 ΑἸ] θπι. Π 0 ἢ το τοπὶ 
Αοοθηξ ἀθν χτίθοι. βρύδοιο, 1885, . σον βθθη ὕθον Αὐββργδοιο, γο κα} 19- 
τοῦθ υπὰ Βοίοππηρ ἀογ ἰαἱ. βργδαομο 113 (1810) υ. 794 δ΄. : ορ. ἐπο 1ϊ8ὲ οἵ 
Ιἰοταίασο ἱπ Ε, Μίδβ.6}1}᾽8 ὕδθον ρτίθοι. Βοίοπυμῃρ, 1875, ν. 8 Ε΄ 

Μοάοτα ᾿ἰϊογαίυτο. αἀθηθτδ]: ἢ. Μαβίπς 16 Ηδυρίξοτπιθη ἀθ8 
ΒΟΥ 80 "τ Ὁ μου τϑιίβο θη Αοοθηΐβ πθθϑὲ οἰ] οἰξοπάθη Βοιπθυϊζαπ θη σὺν Αοοθηΐ- 

Ιθῆτθ ἱπβθοθοπάογο ἀρ ατίθο ίβομθῃ υπὰ ἀθ08 ϑαπδκτὶὶ, 1816. Α. ΗΣ}16- 

Ὀτγδηᾶς Ζυγ Πθἢγο στο ἄθη βίθγκθη ὑπὰ βοβδόιθη ὕδβυβ, Βοσζϑηῦ. Βοίἐγ. 

1 80 Δ΄. (οΡ. αἰ8οὸ Χ 818 [..). -- Βα πδκνὶ: Β. αἀτῦ 6 θ)48 Αοσθαηίαδεϊοηϑ- 
δγβίθμπι ἀρ δἰεξὶπᾶὰ. Νουα] οοπιροβίζυπιθ, ΚὺππΒ Ζίβθοιν. ΧΧΙΠ 410 ὅ᾽ 
Ὕ. Ὁ. ὙπἰέποΘΥ βαπβκεῖν αταπιπιαν, 1819 ρ. 29 δ΄. Ε΄ Κπδαϑτ ὕθον ἀΐϊθ Β6- 
ἰομθης ἀθν Οοτιροδὶία πιϊξ αὶ ἈΥΙ͂Υ. ἱπὶ ϑιαηδ γι, Καυμη δ Ζίβοηγ. ΧΧΥΙΠΪΙῚ ἢ. 

-- αἀτϑοκ: ΕΒ. Μίβιοιὶ ὕθον ρσείθοι. Βοίοπαηρς, 1815, Ετϊδαΐϊοσ. ζὰν 4}}- 
ἄϑια. Τ θοτίο ἀθγ γγίϑοι. Βοίοπυπρ, 1871. 7.  δοκοῦπδρ 9} Πὸὲ ρτίθον. 
ὙοΥθαϊδοοοπί, ΚαλϊπΒ Ζίβοιν. ΧΧΠῚ 457 δ. 1. Βομῃτοθᾶοτ Ὠΐϊθ Αοορθηί- 

οβοίζθ ἀθὺ Βοιιθῦ. Νοιιπδ]οοπιροβίία,, πιϊξ ἀθῆθηῃ ἀθβ Υϑὰβ υδυρ! θη, 
ἰθἰά. ΧΧΙΥ͂ 101 Δ. Τ. ΒΘΗΥ͂ΘΥ ]1]60 οἰχοηθϊοηθ Ασοθηξαδέϊοη ἀθ8 ἱπά. 

ῬΓδΘθ8. γοῃ ἐς υπὰ φὰ ΒΟ 10 Θἰπί 9 Ὁ σγίθοι. Ῥγδροβιοηθη, ἴῃ: γοάϊοα ὑπὰ 

Τἰηραυϊθεϊοα, 1880. Ε. ΒΙ485 ὕθον ἀΐθ Αὐββργϑδοβὸ ἀθ8 ἀσίθοι., 1882, 
Ρ. 1068 6. Μ. ΒΙοου 6] Ἠϊβίονῖοα] δηὰ οὔ [108] γϑπιαγκβ, ἱπέγοἀποίξονῦῦ 
ἰο ἃ Θοπιραγαίο βίυαάγ οὗ ατγϑοὶς δοοθηΐ, πιοτὸ. δουγη. οὗ ΡἘ1]ΟΪ]. ΙΥ̓͂ 91 
ΖΦ. Κυλὶ ίο Βοάοσυϊιπρ ἀθ5 Αοοθηΐβ ἱπιὶ Ηοπιοῦ, Ῥγορσ. υου δος, 1883. 

Β. Μοΐϊβϑίον Βοιπουϊζυπρθη Ζυῦ ἀογ. Αοοθηίυδίίοη, ἴῃ: Ζυγν στίθοι. Ὀὶα]οκίο- 

Ἰοχίθ, 1888. Βγυζπιδπη Οτθοῖ. ατγαπι. ἰπ 1. ΜΠ]16 τ᾽ 5 Ἠδπάθαςς ἀ. 
Κ͵]488. ΑἸἰοτὶ.- 188. 1 4856. Ε. Ἡαπϑβθη δον σειίΐθοῃ. ΟἸσουμβθοχ βἰαπνηιν 

δ8 ἀον ὕτθργδομο, Κυμηβ Ζίβοιν. ΧΧΥ͂Ι 612 8. Β. 5. ΒΟ] ον ὲγ 
στίθοι. Νοταϊπαϊδοοθηί, 188ὅ. --- ωαἰῖπ: Ει 5698δ})}] Ὠο δοοθηία Ἰΐηραδο 
1,αἰΐπαθ, Αοία βοὺ. ΡῈ]. 1108. ΥἹ 1 8. ΕΗ. Κύμποτν Αὐυβέλητι). Ογαποπι. 
ἀονς [μαϊ. βρτδομοὸ 1 148 ἢ. Ε. Ἡαγίπιδππ Εἰ τορι σὔγάϊρον ΕΔ}1] τοὴ 
ΟΥΑΙ ἢ ΚΙ|186 ἱπὶ 1,δἰοὶπίβομθη, Κυμη δ Ζίθοηγν, ΧΧΎΙΪΙ 549, Εἰ. 860]- 

δὴ ΠὨίο Αὐββρυ. 498 [,αἰοίη, 1885, Ρ. 15 (6. Ε'ὶ, 510] 1μαὲ. ατδπιπι. ἴα 

Ι. Μυ]10τ᾽8 Ἠαπάδ. ἀ. Κ]α88. ΑἸτογι. - 188. Π| 192 Ν΄., ΟἿ 68 νῦἰτ κι! ο σὰν 

Κοΐῃθ βϑρυγϑῃ οἶποῦ ἅϊέογθη Βοίοπυπρ ἀθ08 [μαἰ. ἢ, ἰπ: Ὑ͵ θη, Βευά. ΥΠ| 149 6΄. 
-- Κοϊεῖο: Η. Ζίπιπιον ὕθον αἰιίν. Βοίοππηρ πὰ οτγβκαμπβὲ -- ΚοΙὶ. 

βϑιυά. 11, 1884. ΒΗ. ΤΉ που ΒΘ 1ω᾿δοοοηξπαίϊοι ἀθ 1᾿δηοίθη σϑῦῦθ ἰτίδη- 
ἀαὶβ, ον. Οο]1. ΥΙ 129 Ὁ, Ζυν ἴτ. Αοσοηΐ- υπὰ ὙοΥβίοῆγο, ᾿Ὀϊὰ, ΥἹ 809 ΕΣ 

-- ἀονπιδηΐο: Καὶ γονποτν Εἶηθ Αὐθηδῆπιθ ἀθτ ογβίθη δυϊνυθγβο Θθαηρ, 
Κυλη Ζίβοιν. ΧΧΠΙῚ 91. Εἰ. βἴονυθτϑ Ζὰγ Αοοοπί- υπὰ 1,0 ΠΘῃγθ ἀδς 
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(Υ γποτΒ ἰατὺὴ. ΤῊΘ πογά-δοοοπὲ νγδϑ ἔγϑο. ἐμδὲ ἴβ, ἀπγοδέτιοἱϑὰ 

οἰἔμοῦ ὈΥ παπιδότ οὗ 50}140]68. οἵ ὈΥ͂ φαθβέϊοπβ οὗ φαδηίεγ. ΕἸ. σ. 

"»οἰξ(γ) “αἰ μοτ᾽ : ΒΚτ. ρὲά, ατ. πατήρ, Θοίμ. ,αάαν Ο.1ς6]. βαᾶεν 

"μᾶϊ» φτῖα. αϑγη. ᾿ζαδέν. "ὀβνγάϊδ(") τοί ον : ὅΚν. δγάξα ατ. 

φράτωρ οί. ὄγῦβαν ρτῖπι. ἄογπι. "δγόῤδν. "οξίό ᾿οἰριι : δῖκν. 

αξίά, ατ. ὀκτώ. "αγξόπί-εβ ποτὶ. Ρ]. Ραγί. δοί. ἔγοπι ἀενζ. 'δοθ᾽ : 

5κν. ἀγέάηί-α8 ατ. δρακόντ-ες. "ὀϊτνεῖ Ἵ ρο᾿ "ἐεπιόβ πο δο᾿ : 5Κν. 

ἐριξ ἱπιάβια "ἰοϊἐρ-ηενιό οὐ "ἰοἰἑρ-ονιό 1. 9]. ἱπάϊο. ρογῇ. δοὲ. ἔγοτι 

ἰδῖρ- ϑιιθαγ, βέϊοῖ ἰο᾽ : 5Κτ. ἰέρίνιά Οο(Β. δὲ- δι Ὀτὶαι. ασγπι. 

τῇδιηιί. ἡμογέέϊδ οααδβαῖ. ἔγοπι μογέ- ατη᾽ : Ξ5Κγ. σαγίάψαρεϊ οί. 

βιαοσυαγάζα φτῖτα. ἀθγηι. Ἐμαγάϊδ. Δ μβΚαΙ ρΓοβοσυθα τηοδὲ 80- 

ΘαΓαίοΥ ἐμ πογά-ἔοπθ, πϑυθγίβοῖθθβ ΥΘ βηὰ οὐϑὴ ἰῃ ἐπῖ8 

Ἰδηρτιαρο 8180 ποὺ ἃ (6Ὺ ἱπβίβῃοοθ οὗ βμ!ιπρ, 860 ὃ 672. 

Εον ἐδο τοϊαϊΐοη ἰοὸ ὁη6 βῃοίθοῦ οὗ ἐδ 80]]8 68 

οὗ ἃ νοτὰ σ βίον ἀο ποὲ Ὀ6ΔΓ 80 Βῖρῃ ἰομο (δ 667, ὃ 

Ρ. 529) νψὸ μαῦθ πὸ οθσγίϑίῃ ἱπέοττηδέίοῃ 88 γϑραγάβ ἐμ ἐΐπηθ 

παπιοαάϊαἰοῖ Ὀθίοσο ὑπ Ὀγθακίπρ ὕρΡ οὗὨ {86 πάρ. ῥγίπι. οοτῃ- 

πιυηἰγ. ΕἾοΙ οοτγίϑίη Βαοίμαίϊοπβ ρθγοθρ Ὁ]6 ἴῃ ἐ89 Ἠἰβίουϊοδὶ 

ρογϊοάβ δπὰ αἴαῪοιίϊῃρ ἰῃθ δοοθηίυδίϊομ οὗἨ οθγίδϊῃ οἰβββθθ οἵ 

δοηαῖΐπθ ποτηΐπ8] οοΙηρουπᾶβ, οὐ ηρ' (0 Ποῖ (μ9 δοοθηΐ τοϑίθα 

βοϊηθεϊμθβ οὐ ἐμ6 γβϑί, βοιῃθεϊτηθθ ο ἴΠ6 8θοοπα τηθπιῦοῦ οἵ ἐδ 6 

φομροιπᾶ, 70 ΠΙΔΥ ΟΟποῖ 0 ἐμαὶ (ἢ 6 1688 ἀϑοθη θα τηθιιθογ δᾶ 

ῥτγθθογυθα 88 τηϑάϊαταη ἰθη6 (Π|60 ΒΙρῊ ἴοπθ Οὐ ΊΠΑΙΪΥ ὈθΙομρίπρ' ἰο 

ἰξ 88 8η ἱπάοροπᾶθης πογά, δὲ 88 ἐ}|0 80}140]0 -Ζίοἢ- ἴὰ Μοὰ ΗΔ. 

ζογηα. βργδοβοη, 1818. ΕΒ. ΚΙ ρ6 88 σοῦ. ᾿Αοοθηΐμχοδοὲζ, ἴῃ : Βοῖνγ. ΣΌΣ 

Θοβοι. ἀθσ ρογῆιδη. Οοηΐαξ. Ρ. 131 δ΄, Κυδμπηβ Ζίβοιν. ΧΧΥΪ 68 Δ. Υ. 

ΒΟΉ ΘτΟΙ Ζυγ Θοθοῖ. ἃ. ἀθοαΐδβοι. βργδομο 2 νυ. 1δ . Ἡ. Ῥαδυϊ Ζυπι 

Ψουμο ΒοΉθη ἀοθοίζ, Ραυ]- Βγαυποβ Βοὶΐτ. ΥἹ ὅ88 4. δηὰ ΘἸΒΟΉΎΘΓΙΘ. --- 

τ ῖϊππαδηΐδη: Ε. Κυτβομβαΐί, αταπι. ἀθν ἰδ. βρσϑομο, 1876, ". 51 ἢ. 
Α. Βασαθονβῖιί δὰ Η. οθοτν Ομ ίαυΐδοπο Τοχίο, 1882, Ὁ. ΧΥ͂ βᾳ4. 
Α. Τιοακίοη Ὠίο Θυδηἰ ἐδέθγνογ δ] ηἶδ89 ἱπὶ Αὐδίαυϊ ἀθ8 [δ υϊϑοθθη, ΑΤΟᾺ. 

ἔξ. βρἷαν. ῬΆΪο]. Υ͂ 188 δ΄. ΒΟΖΖΘΩΌΘΥΖΟΥ Ζυν [1}. Αοοθηϊυδίίου, ἱπ ἢΐδ 
Βοὶΐν. Χ 202 Ω(( -- Β]ανοπίὶο: ἢ Μαβίηρβ ΄Ά9 Ηδαρίογῃηθη οἷο. 8690 
εῦογτο. Νοιμδηΐό Οδικαυῖβοι- Κυοδύβομο βευάίΐθη, 1. Ασοθη το 1888 ---8ὅ, 
ΒΙ ΖΆΉΡΒΡΟΥ. ἀον ΊθονΡ ΑΚαά. Β. 104. 106. 108.(. ὅ. ΗΔ υδς ὕνον ἀΐο 
Βοίοπυῃς ἀοτ βυνδίαηείινα ᾿πὶ ΚΊ ΘΙ ἢ ΒΒ ΒΟΉ θη, οἷα Βοὶἐγαρ Σὰ Ὑϑγβ]θ ἢ θη- 
ἀθῃ Αοοθμθίθητο ἱπὶ β]αν., 1888. Α. ϑϑκκίθη Ὀπίθγδαομαη θα ὕδον 
Ουὐδηξ δὲ ὑπὰ Βοίοπυπρ ἴῃ ἄθῃ β]αν. βργδοιθῃ, ἴ,) 188. 



684 ες ῬΈίῃ, Ιηᾶρ. δοοθηϊαδέϊοι. 8 669. 

ἐερόοἶι8ο1- δοσὶοἤμησοη 8}}}} ὀχ! 19 (πΠ6 ποτγα-δοοϑηὶ οὗ δεσέολιεμ σ6η 

ΟΥ ἐπ 801140]6 -αἱ- ἰὼ Τὐ{ἢ. σαϊζε-ραϊζαῖὲδ (θ᾽ ὁτ-ἀ0- 7 6}}} ἐδδὶ 

οὗ ραζαϊκὶβ (8 691 οηα). ΤΊ πιϊβρ οίηρ οὗ {μ6 Βὶρῇ ἰοηθ ἰπ ἐμθ 

[ΟΓΠΊΘΥ 0886 ΓΘΒΘΠῚΌ]08 ἐπα ἰῃὰ ἰμ6 ὐογπιδῃ ὡρμδοβοἠγόϊδί οὗ, Ὀδδιάθ 

ἐηδοβολγ δι οῆ, ὡμσοηιόίη, Ὀθδιάθ ὠησοριδὲμ οἷο. 

5ο [ΔΓ 88 50 606 -- ΘοοΘη 18 ΘΟΠΟΘΓηΘ4, {86 Θ πο} 116 086 οὗ 

οογίαῖῃ ΟΤΒ δηα οαἰθροσγίοθ οὗ ψογὰβ ἰῃ ϑϑδῃβδίκυι, ατϑοὶς οἵο. 

Ἧ88 ἀουδέ]θ88 ἱπμογι θα ἔγοπι ὑμ9 ρογὶοά οὗἁ {π6 ῥγίπι. δοπιππ ἐγ. 

Τηυθ Θμο 16 ΜΟγΘ: 

Οοτίαϊη ραρί 9108, 88 56 θᾶ : Β5κν. οα ΟὟ. τε Τὶ. φμο; 
“8 ΟΥ̓ ΒΚν, ὑα υᾶ τ, ἮΓε ἴῃ ἡ-ἐ ἔγοιῃη ἢή-.ε (8. 6117) 1,6{. νυ. 

ΤῸ ἰπίθστοσαῦνο Ῥγοποῦπβ (δέ. ὅχ0- δηᾶ ἔρί- : 5Κτ. ζα- ὅπ 

Οἷ-,) ατ. πο- δῃά τι-, [.8ἱ. φμο- δπὰ στ), 10 (ΠΥ Παᾶὰ δὴ ἴη- 
ἀοβηϊίθ τἸηϑϑῃΐῃρ, οΡ. 6. ρ. ατ. τς ὙΒΟΡ᾽ δπᾶ ἀνήρ τις. 

ΤῊΘ ρϑυβοπδὶ Ῥτοροῦῃβ, ἰἦ πὸ οοῃίγαδὲ οὗ Τηθϑῃ Πρ ρΓΟΥΘΙΪΘα, 

88 Ὀοίνγοοθη 1] δπὰ ἐΐοις οἷο, ορ. 6. σ. 86 οποϊηο 5Κν. νη τ. 

μοι Ο.Βυϊρ. ηηὲ ἴο πιθ᾽ 1). 

ἘΌΡΓὮΘΥ. ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἱῃ ἸΏΔΏΥ ἰπϑίϑηοοβ, ἰῃθ Ὑόοοϑίνθ, 866 

δ 612: 

ΑΒΕ ἴΠ0 δΒηϊ6 Ὑ Ὁ 4180 ἰ0 ἃ ἰδαῦρ οχίθηΐ, δ΄ γαγ8 1 ἐπ 

ἐθιη ΡΟΓΆ] ραγί616 "6, [π6 δὐυρτηθηΐ, ᾿τητη θα]  Υ ργθοθαθα ἰἐ, 6. δ. 

ἘΦ ἀγΐσέ 6 Ἰοοκοά᾽ : 5Κν. ἀάγξῥαὲ αν. ἔδρακε; ΔρΡΑΓΡΘΏΕΥ δἰγοδὰν 
ἴῃ ὑπο ρουὶοα οὗ ἐμ 1πάρ΄. Ὀγὶπι. οοτατη: ΕΥ̓͂ δὴ Δρρ] αἱ παίϊοη μδα 

ἰδ κθη ρ]δοθ οσο ψ ΐοῖ ΟὈΠ ογαίθα ἐῃ6 ἔθο!ηρ Ὁ ὁ 88. δὴ ἰη- 

ἀορομάθης ψορὰ, Εὐγίμογ, ὑΠ6 συν 1ῃ (ἢ6 ῬΥΪποῖραὶ βϑηΐθῃοθ 

γγ88 ἔΥΘΟΌΘΏΓΥ Δρροπαοα τ [ἢ6 ἸΟῪ ἴοπθ ἴο ἐβοβο δάνου δ ὙἘ ΟΝ 

ἌΡΡΘΑΡ ἴῃ (Π0 βοραιδίθ Ἰδηρτιαρθβ 88 ργθροϑί(οηβ, 88 Ῥωργό ὀβενγῦ 
--ς ΚΞΚκγ, ρ»γά δδαγαηιὶ 3); ΤΟΥ͂Θ ΓΆΥΘΙΪΥ ἐῃ9 γυϑὺῦ ψὰ8 ψοϊἀθα ἱπίο 

ἃ ὉΠ αἰ ᾿ἰνὶηρ οδ80- ἔοσηθ. Βυΐ δραγὶ ἔτομιν βοι ἀθβηὶϊἐθ 

οδίθροτγιθβ οὗ ψογάβ τὶ ἩνΒΙοἢ (6 ὙΘΥῸ θῃονθα ἃ βρϑοΐϑὶ ῥγθ- 

1) [Ε ἰ6 δϑβισαϑὰ {πὲ ἐπα Θηοὶεϊο υ806 δὲ οοσαδὶοηθὰ ἔπ ϑϑῖκθι- 

ἱπᾷ οὗ ἃ ἔογτι “ἐμοὶ ἰο Ἰοὺ Ἴο ἐμοο᾽ (βΒΚυ. ἐξ αν. τοι ΟΒυὶς. ἐ). ΘΟ. 
β 187. 

2) 80 480 ἐπ ρϑββῖυϑθ ραγίϊο "] 98 δπὰ συοῦῦδὶ δρβίγαοίβ σὶΐ δβυχ 

-ἐΐ- δά ἐμ ἐοῃθ οὐ ἴδμο φγοῆχ, 9. ᾧζ. Σργόδηγιοϑ Ἐργόδηγεἑ- δ (βῖκσ. ργά- 
δῆγία-8. ργάδηγί᾽-ξ) Ὀθϑϊὰρ “δγίό-8 "δήγιί "6 (ΒΚτ. δλγίά- 6 δόγι"ξ). 



8 669-- 610. Ῥτίπι. πάρ. δοοοηϊαδίίΐοη. δ88 

ἔθγθῃοθ [ὉΓ ϑῃο ἴδ ΘΟὨποχίομ, ὑπ ὙϑΥ ἴῃ ῥυϊποῖραὶ ϑθηΐθηοθθ 

Πα {Π6 ἰοῪ ἴομθ. [Ἃ|π (6860 ἰὑ ργοβογυθα [8 δοοϑηῤ ἰπ ϑδηβκτὶς 

ΟὨΪΥ ΜΠ θη ἰΠ6 ἢγθὲ ψοτὰ οἵ ἃ βϑηΐθμποθ (δ 6172). 

8 θΘ10. Ἀϊὰ ἐπ οχρίγδίουυ οὐ ἐδ τηυδὶο08] δοοθηΐαβ- 

ἐἰοη ΡΓΘροπάθγαίο δὖ ἰδ, (1π|6 οὗ ἔμ6 Ὀγθακίπρ ὉΡ οὗ ἐμ6 ρῥγὶ- 

ΤῊ ΠΥΘ ΘΟΠΊΠΊΠΠΙΐΥ ἢ 

Τη6 τοαποίΐϊοῃ δηᾶ γο]͵θϑοίϊΐοη οὗ υονθ]8 ροϊῃὲ ἰὸ ἃ ΙΠΟΓΘ 

ΒΕΓΟΠΡῚΥ ἀθυθίορθα οχρίγαίουυ δοοθηΐ. ΤῊ τηοίμοα οὗ δοοθηΐαδ- 

ἐΐοη ἐμογΘΟγ6 τηυδί ὍΘ τοίθγτθα ἰὸ (δὲ ρογὶοα οὗ ἐδθ πάρ’. ῥγ]- 

πλεῖν α ἰαηριαρο ἴῃ ὙΠΟ. {Π6 ΒΥ0}184 010 Ῥγθοθαϊηρ {πὸ ῥυὶποῖραὶ] 

ἴομο υὑπαογοηΐ {μ6 ψϑαθηΐηρθ, τηθη πο ἴῃ ἃ 810 ΕἾ, τ θη 

8. δ. Ἐροί-ἐ- ἀπᾷ "“ἀογἧ-6- Ὀθοαπιθ "ρίό- ἀπὰ "ἀγζό-. Ταὲ Ὀούνθθῃ 
[Π086 ῬΥΟΟΘΘΒΒΟΒ 8πα (6 οἷοθο οὗ {π6 ρῥυὶϊνο ἰδηριαρῦο ἃ 66 Γ- 

ἰαἰη {Π1Π|0 84 ο]αρθοά, 18 βῃῆονψῃη ὈΥ {Π6 ἔδοξ ἐπαὺ (Π0 βἰδίθ οὔ 

πο Ἰαηρσιαρθ, ΡῬΒΟμο Δ] Ἐ}Υ ργοάιοοα ὈΥ (Π086 Δοοθηῃίαδ] ᾿μΒυθΠΟΘΒ, 

88 δἰίογθα ΟΥ̓ ἃ ΒΟΙΘ8 οὗἩὨἁ ἉΠΘῪ ἔογιηδίϊοηβ σοῦ τ ροοᾶ 

ΓΟΆΒΟῚ 8Γ6 τοίου ἰὸ ρῥγίπι. 1π640- ἀθυτηδηΐο. 

Η ὁπι. Εἰ. ψ. ἀαὶ. 865. Ἐδῆγάϊν-αἱὐ ἴο [86 Ὀτοίμοτ᾽ (ΒΚν. δλγυάιν δ) παὰ 
ὁοπθ ἴῃ οἰΐπον ἴοὸσς οἱάον Ῥδήγάίογ-αἱ αἴϊτοτ [Π9 ΔΠΔΙΟΣῪ Τροίγ-άϊ Ἴο ἔπθ 
[αἰ μοτ᾽ (ΒΚτ. ρέἐγδ) οὐ ἴον οἱὰον Ἐϑλγίγ-άξ δἴϊλον 89 δηδί ον οὗὁὨ [μθ ϑὲθπι- 
ἴογπι οὗ ἐῃ9 βίγοὴρ οὔδο8 "δλγἄίονυ- (θΘ. ᾳ. δοο. ᾿δλγνἄϊογ-"η"). οι. ρ]. 
Σ᾿, ἀϊέγ-ε56 “πλοϊῃοτϑ᾽ (ΒΚτ. »ηἀ ἀγα 8) “ἰῚ δίγοης στδὰθ ταάϊοα] γον6] Ὀθδ ἀθ 
Ἐρϑέόγ-ε8 τουδὶ ἴῃ ᾿ἰκθ ΠΙΔΠΠΟΥ πάνθ Ὁθθη ἱπδαθποθὰ ΟΥ̓ ΔΗΔΙΟΩΎΥ. ΡεΪηι. 
πάρ. ἰΒ 8180 ἰδ Ἰονϑ]ἑπρς οὗ Ἐδόνζο-ηι δα γῖέ-8. Ἐαγζόέ-ι "αἀῤνξο-τηιονι πα γῆό-ἴο 
φαόγξο-πὶ (τὶ. ἀογᾷ- '8060} οπ ἐδθ οὁθθ μδηὰ ἰο Ἐ4Πένγζο-"», "ἀδνῖο-86 "ἀένζε- 
οέο. (ΒΚε. ἀάνξα-», ἀάνξα-8. οἰ6.), οα ἐμ οἶβος μαπὰ ἐο "ἀγζό-"ν Ἐαγδό-8 οἷο. 
(Βικσ. ἀγδά-»ν ἀγξά-6. εἴο.). 

Τοναγάβ (86 οπά ἰθη οὗ ἐπθ [πᾶρ΄. γα  γ6 ΘΟΙΠΤΉ ΠΥ 

᾿ [86 ΘΧΡΙΓΑΙΟΥΥ Ομδγϑοίον οὗ [Π6 ϑοοθῃΐ 800 118 0 ΠΑΥ͂Θ ΠΟ ΙΟΠΡΘΡ 

Ῥτγορομπάογαίθαά. Τὴ ἴδοί (παὺ ϑαπβκυι δηα ατθοῖκ ψ|0} Ρτθ- 

ῬΟΠΑαΘΓΔΗΓΥ ταυιδῖ08] δοοθηΐ ΒΠΟΥ 88 βθραγδίθ ἰδηριαροθ ΒΑΓΡΟΪ 

ΒΗΥ͂ ῬΒοποίϊο ὁμδηροθ ὙΠΙΟΩ οοὐ]ὰ ὍΘ δἀϑβοσι θᾶ ἰο {π6 οἴἶθοίβ οὗ 

ΘΧΡ γβίουυ δοοϑηΐ, ροϊμίβ ἰο {μὶβ οοποϊ βίο ἢ. ΠῚ δὲ ἐδ ἐ1π|θ 
οὗ ἐπ6 βοραγαίΐοῃ οὗ 6 Ῥθορὶθθ δηὰ δοοογαϊηρὶ 58.}}} ἴῃ (δ9 

οἰάοϑὲ ρουϊοάβ οὗ ὑπθὶν βοραγαΐθ οχίβίέθῃοο (6 δοοϑῃὲ δᾶ ᾿δὰ 

1) [π Ατγϑῃ ἐδ9 ΟἿΪΥ ἀϊδοσθηοθ ἰοὸ Ὧ0 οοπβίἀοτοά ἰβ8 ἐῃπαὶ οὗ α ΞΞ ᾳ 
διὰ αν» τῷ ᾧ (88 228. 280) δπὰ β5Κν. γἄϊ-άδ Ὀθβίάθ ψἄρί-απι (Β 198). 



δ4 πα χα '᾿ππι- 

οἐςλδοϊ-ὑκζιοιασορν αἱ -τα,.-Ξ 

οὐ ἰδο “για “«ῳ- 1 .-- 
ἄν 

οἵ μοίωϊξιε (. δ: «΄ο͵ἱὐ --. 

(γε οὐμ. τασπαία. τις 

ὀμδεεολν εὑ μοί, ΜΡ»: 

δο ἴω; ὧἡ μοὶ 5: - - 

ὐζίδί νσοράρ πὶ "."-. “ ἢ 

ψὼ ἐουδίΐ αν 1:.1.΄ : στ τ δΕ 

Τῆυν οὐρὰ τ" | τις. ἰοδξα 

Δοτίδία μα΄ - - 4 ἢ ἴδ 

αὐ ὉΓ: δίτ, τὸ τ - τῶ ττς “πὸ πτταοῖραὶ 
ἘΝ : πὶ τΏ στ ἀδε “ἢδ το Ὴ6δῈ 

ΤῊΟ ἰηἴεσ- 

δὲ-, (τι πο- 

ἀοβηϊίο τηρ ἢ 

οὐ ΤῸ ὁ ΤΠ ψφιε᾿ -αἀασπασ γοϊοδίοα 

τ τῖσα το π τε ἴοτ τὲ ἀοαΐθ " 

ΤΟ - ΜΝ 
᾿ τα δἰπστοι ποῦ ἦἔνσι; 15 ΓΧΠ5κΚ6Π 68’ 

δὲ δοῖτροι , “ . 
ἡ πον ἱ πρυδηΐαι αρῃνπα᾿ τ Ὀεταδοθακὶ τ 008 ἀΒο ΠΤ 

. ἥς [ 1: . ΄ - -. 

αονίοα! οὐπσεσαε ἴτ οι. - τίμα 98. 
Ἐ͵Ὶ 

οῃς ἄπ., 5966 βδουιῦνααν.ν νος ττωιᾶς Ξε [μἱδ. 

αὐτῇ, ἀα, φογξ,7)ι : σεὰ “Φ- νγύϑ- θα. ὕοπι. ἄπ. 

᾿λοῦ ; Κα. μ]. καῶᾶσ με. “δ ἰσθμοῦ -- ἑ πρῖη. 

. Ρὶ. φενξ.)ε: βαὶ. τῷὸ »τΈ ΙΝ ἰ0α. 86 πὴ 

Ὁ, μος. 3. ἀν. ὑμς. ἔπτπε αὶ ἐν ϑυζὸ πῆι 

. ἜΔΑΥΚΒ ταϑᾷρ ὧδ ἴα. -« ῃασα ἜΠ). 

δ απ αἰίοαρί (Κι. Κανῶν. τττῦ 9513 Ὁ. " 

νύ οὐ οΥ αὐΐο δοοδας ἔπε ἔτεπαναίο αἷδο, ἰτϑῦ, 'π ΒΥ 

ἐνννὰι 

Νοκ Ἑδροθοθ οἵ δβοοουίκαδοα ἴα ϑῖτ. ποσι. ὀγθ 

δ πὰ τὸν, ὕοτ. Ζεις δὰ τος. Ζεῖ ροϊπίς ἢ δὲ 

δ νῷ ἀϊδοτοιοο ἰῃ [πἀο-Θειακὶς (58 61. 61 

λοι ἘΝ δοργοοίατοὰ ὑπδὲ αἰγεάς ἴα [89 πε οἱ 

ἜΣ οι αγδαὶϊϊγ, ἴπθτο οχἰδιοὰ ἀπδεγεαί ἔοτταϑ οἵ 

΄ 
" 

“Ὡς 

ν ἝΞ Ἂν Ἰεδνωγγοίδηθδδ οὗ (86 ῥὈγοβεῖὶ 
ΝΝΝ .»"» ἂἧῃ ᾧ,-ε κω κα Ιυάὰρ. ῬΓΐπι. ἴοτταδ ἴω 

ΝΌΌΌΝ βενεν ὁ ἰλ6 πογὰ-δοοθηΐ μ88 

» ποτῖ οἵ 

νοε8 πηῆδϑα 



᾿ ͵Ἃ -““ἶἄὰῷὶ ἘΦ " 

--᾿᾿ ΦΦὋ ΦθΦθὋθὋῬῬ᾽3ὃ3-.Ὀ-“- ς.-. 

5 ἔχον, ϑποπαν τ ὥ»ππθ- 

"πε ἀτὴἽεκᾳ, “τῆν ὡς ὅντα 

τσ "στ 

“ ῳ"“π πε 

εκ πῶ τουγαμτιν 

. φὁ ἃ τ νὰ 

- τ: τς 8 τιν πὸ ἐΠΊμε 

τ πα ἩΔΎ ΣΤ 1 πα 

. Σ: ττ πῇ Ζ...:.ν πξιμῖσι 

. ἢ τὰκ τ ἀΥΙΡΩΣ ΜΕ κα Ὡλπιλλιὶ τ 

. στ κα στ τ σον Ἐ Γι δὺυ! }Ὲ} ΜΗ. ““ ἄγε 

τς, ἢ τ τὸν -Στ τὸν Ὧἂπρ “φΦι..ὋῸϑθΔ| 1 5», 

Ι.-.- Ἤτιξιτια αὶ κα ὐπππτα σόν" Ψ.».-.» Ἢ 

τκ ππερ, Ὧν κῆρα ἸσἸΡΞ ΕΔ φἱ 

πολ δ ἢ... σὶ 

Ἄντδλι 

8. 612. δῖα δάβα κει ἀνε τα πα 1.55 πτ ἴθ 8 

ὐἰογα δὶς βαπηδίθ ἀρητας 
[ει μα8. δόθα αἰτραεῆν γ, τς, 2 ἢ 2 εν τξας τὲς Η τα 
ττοῦ ΟΠ [86 ἘΠῚ}0 1. γ-33. 7-..-ν ματα “«{ .». ποχή- 

- ὦ" 
΄- Γ686 

᾿ οοομὕ. Ομαπροβ ποτε ἀν πὐ τως 2- ἐπὶτ τὸ ἀϑὴ σγ: [ἃ ὅπρ 

«οἱ οἵ ᾿πϑέβποοῦδ Βούγατος ἴς ἧς περ τῷ Φ σις πίατ ἐν 
αἰἰοπ δοϊοηροᾷ ἰο τ86 ϑασιχτις ὁε τς μεῖταο. Αγτδδ ρατί ἢ, 
Ἐχαταρῖοβ. ον "μικεάς 1. ἄπ. 'τἪῊο στῶ "το “γί, 

β 929) (ΆΠ|6 φάπνας τῇοτ τἢ»» εἰσ συΐλε ἔοττςε "κ γάπίέ, {86 

οτπιαῖ αἰπ Ατιν πῆ τὴρ ἔσσπα. οροσουῖ σπ τ» τοί, θοῇ 
μ44 ατίθθῃ ΡΒοποιοδν, οοκδείουρ [ἘΜ ἱπηστείομ, ἐρ. δἰσηροίάο 

ἔἰο86 φα-ἰλάς φα-ίάς εἰς. Ῥτειρτιῖα πιτὰ οΥρίπαὶ ἅ ἴῃ {6 τοοί 

11.016, 845 δλάγανεϊ, ἐδασρὰ τθὲ δοϑρες ἴπ {βόϑα τετῦδ ψῇοδ 

τουΐ 5Υ 1486 μδὰ υπδοορηϊοά ὦ ἴο μᾶδα ΟΥ̓ ίο ἔπο τοοί 

4114 16: φάολανεξ Ἵ τοπιε᾽ ἴοτ "φαελάπειί ἴτοτι "ρη εἶδ (ερ. 

δά γελάνεξ εἰε.), ἀάξαμιί Ἵ το ἴον "ἀαέάνη! ἔτοπι "ἀπξά 

(8 229). ΤΊΙ6 ἐγδποιεϊοη ἔγοπι ναΐί- ἰο »μάξ-Ὦ (ἘΒουρ), ἔγοτῃ 

μ ἰο ρμάϊδέμξ (4 δοοκίηρ᾽ εἰς. ἰδ οοππροίρᾷ τ (ἢ0 

ἰτοιπιδίαποο ἐμαί ἔ686 ποῦπβ ἔγοπιὶ 86 [πάᾶρ΄, ᾿γῖπ). ρογίοά μαᾶ 

4 βπη81 δπά ἱπ|{|3] δοοεπίπδιομ ὙγΒ] ἢ} ναγιθά ἴπ {86 ἀἰδογοπὶ 
.48.05. 16 δοοοηξθδεοη ρμαβεοά (Αἰδπατνανοάα Υ 15, δ) ἴον 

ράβεα Ἔνο᾽ [Ο]ονγ8 βαρίά ᾿ϑανθη᾽᾿; ορ. ραβοάδῥιἐᾷ : δϑαρίάδ[ἠϊ. 

γΑΤῚ 
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ἃ 613---675. Αεοοθυδειιδοῦσα τπὰἘ πα απ εἰτασσασσα --Σ 
---“.. 

Ριοβοππορα Ὑτῖ ἢ ἔδιπασ ὑππὄ. τὰξ τὰ ε΄ πὶ τρί Ἰε Στ 

ἰτδιδιί οι ἔγοτη {86 Βερὰ τοῦς -εκετϊεε τῷ Ἴ1 μι: Σ τον τστ 1.0... πὸ Ἐπ 

ἶοτ ἰοπθ οὗ ἐμ ποτὶ ατ τε σε 'ττὸ τ ς' πὶ τὺ στιν 

εἰἀὐμῥῥὰγδῆνψακ ᾿ἀοειιοεῖναιε. 

ΤΒοτθ ᾿τδα, δειδάεα,. τῶ οἱ’ "αἴ ττμεταις στὰ ΤΣ 

ἃτο806. ὙΠΟῚ ἃ Βιρὶν δοιεπεσιί τ ψ: στ εἰ πὶ τὸ τοῖπ 

8018 }]6 εἶ ὁ ἰοπ δοοεανηξς τὰν. “αὶ ωοτε ὅτι ἐπεοὸο κα, 

ξυδέκτψαξ ἔτοτα ἔτά αὐπερᾶς κἰἤσατε Ξιτι οἴ νκ πρὶ στε, τ πον 
ἤτοι ἀρϑεξ απίάν, ἐψάρειξ “- αὐ τιτέ πὶ Τὰν ὠπρας να ἐμοί 
88 ἃ ΘΟΙΩΡΟΙΠα δοοῦδά. 22 Δ “:. σπ1}ηΠΠ|͵2: τ}. εΝἢ δ 1.“ Ἴρπ ἐπε Σ ἐγππΞ 

ἴοπθ Ὑὴξῖη πὸ Ἡσπῖς «-ἦ δ ει ἐπὶ ἢρ. Φ ψὰν ταῖσι  -ῖρ πσ 

ἴδ6 οομθϊηδείοι οὗ ἰδ εἰξῖςτ τι -ρ σπρὶτ’ τπσῶς [Ξ χετ 
06, δοοοτάϊηρίν. οὐπιραχεὰ π:- τις τοῖς εὐ τπιΐρὶ ὁ Σ τες: 
ἴτοτα ἔτρέες). 

᾿ς ὙΒ6. οοπέγαδε ἴα δοοκπτιυα Ὡηψονα τ πὶ ἐμέωρ ταιζ τι. 
ἀγᾶμξ ἀρροδγε ἴὸ πδτε ἄσεκστῦ ὁ - πὶ τὸ χοταζ ὁ τῆςν ἴνὲς 
Ῥγτηϊεῖνο σοπιππαπδῆτ. δ: τος 3 σ.τηππ. δῶ ; τῖῆῪ͵ σίπσσίως Ἰρστ να 
ατροκ Ζεύς «πὰ Ζεε. Οφ. ξ ἐττ. 

θαι. Βαγοι μεεςξ στε τό ὄωττετε ὡπποια στ Ἐ χουνε 

ὃ 80 δ΄, 1, Μαεῖος ὶ Ησεχε ταν πο 2 ἵ- Κ ΤὋ 4 μυὸ σναγησε. 

8 6714. ΑΒ τορασγάν τῷ» σφ υυστωατο τ -Φ τῶῦιῪ ἐν, 2 τα τῖδυ 
ἀϊα] οοὲβ τὸ δ πο ἰπσ"ξασς. 

ΠῚ τπ6 βουπά-ν τοεχεκεῖ: Κ᾽ τῷ» τσατηττ- Ξ ὦ σ ἱὑκές τε ἐ. 
Ῥ» ὁ Ἰηίο ἃ πρίγαβε δ Βδὸὲ ἔκ κπ δι πτροῦ δτ Βαστὸ τ πλὸ 
ἴον Ανϑβίίς ανὰ πιορηβουρά δύυτε π ὃ 9:2. καὶ οὐἴχοιςς. πὸ τπῦκε 
ΘΟποΙαἀθ ἐπδέ δὲ τὴθ ὥπε πρεη τὸ ε ορυυηά- ἐξ ησο τοοὰ Ρίδοο. 
Αγοβέϊος 84 ἴῃ ροίθεαὶ τμ6ὸ βαῦνο ποιά -δοοπί δὰ ϑδληςῖτις. 

Ατιθηίδη. 

8 616. Τμαῖ {86 δοοοπιαδιίοη οὔ ΟἹ Αἰτηθηΐδη παθ ὁδκθ 
ΘΘΒΘΏΔΙΠΥ Οχρίγαξογυ, 8 δῆονσῃ ὃῪῚ ἴἢθ Παι)οΓΟῦΒ ἘΘΔΚΘΟΪη 58 
οἵ “γ]18 068. 

ϑίποθ ἐδ νονοὶβ οὔ ἐμ ογίρί πα] ἤπαὶ δυ]] Ὁ]66 ἰὼ Ρυὶϊγν- 
Ε}16]ς τογάβ αἰϊβαρροαγοὰ (8 651, 1), ἐῃ6 δοοϑῃὲ τωυβὲ Ἀατο 
ὕθθθῃ ἐμγονῃ ὕδοῖ, ορΡ. 6. β. πιαγὰ Ἰωδπ' ἔζοιη Ιυὰχ. “νη νιὴς 
(8κν. νιγέά-8). Απά βίποθ ἡ, μη, ὃ, οἱ, δα τϑιμδὶηϑὰ υ οἰαιηζυιὶ 



540 Αοοθπίπδίϊοη ἱπ Ατηθῃ. δὰ Θτοοῖκ. 615. 6186. 

ΟὨΪ ἰῃ (6 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙ ρθηυ πιαΐο 80] Ὁ]68, Ὑ 116 ἴῃ ΘΑ ΘΓ 

ΒΥ 114 0168 ἡ δηὰ μ᾿ ψοτθ γο͵θοίθα πὰ ὃ, οἱ, θα ψογὸ γϑαἀυοθ ἰο ἑ, 

μ, 6 (88 8]. 41. 68. 79. 882), (π6 δοοθῃῦ τηυδὲέ ἢαγα ὈΘΘα ο0η- 

ὀαηἰγαιθα οἢ {{|Ὲ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ ρϑηυπηᾶΐ6 8018 068. 

ΕὨγΙΠΟΥ ΘΟποΙ δίοηβ ἀθροπὰ ἀροῦ (Π6 ΔΙΒΘΓ (0 ὃ ρίνθῃ 

ἴο ἐη6 ᾳαθβίϊοῃ οὗ [86 οἰγοποϊορίοαὶ! το δι! οηϑῃΐρ Ὀοένγθθη ἰδ 

ψ ΘΑ Κορ ἰῃ ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΥ ἤπὲ] βυ]} 4 0168 δηὰ {Π6 θα κϑηϊηρ ἴῃ 

ΒΥ} 4 168 ϑαν ον ἤδη (π6 οτὶρῖπαὶ Ῥϑηιἰπαίθ. [1 Ὀ6]ΊοΥΘ ΜΘ 

πιυδϑὺ ἀβϑιπιθ ἢ Η Βομηδηη (Πδὺ {Π6 ἢτϑί πηθη!ομ θα Ἰγθα Κοηϊηρ 

ΑΒ ΘΑΓΪΟΡ ἰῃὰ πη6. (ὈΠΒΘΑΌΘΗΓΥ γὸ τηϑὲέ οοποϊυἀθ ἐμαὶ ἰῃ 

{π6 βγδϑὺ ρ͵δοθ ἃ νι άγανγαὶ οὗἉ (Π6 δοοϑηΐ ἔγοτῃ ἐπ6 818] βυ}]80]68 

ἴῃ ρθποΥαὶ (00Κ ρῥίδοθ, Ὀὰΐ ὑπαὶ δἱ {π6 ρογῖοὰ ἤθη σοι. ᾿αμϑίον 

Ὀθοϑθ αἰϑέ6), δοοθῃξυδίίοη οἵ ἐδ 88] 580114 0Ὁ]0 τγᾶβ ὑπ6 γϑρΌΪΑΓ 

ΡΥΠΟΙΡΙΪΘ6. 

ΤΊ δοδπαοπιηοηΐ οὗ {Π6 ῥτίπι. [πάρ΄. ψογά-Δοσϑηΐ ῬΥΘΘΌΡΡΟΘΟΘ 

ἐμ ἀουθιοριμθηὺ οὗ δῃ ΘΧΡΙΓΑΙΟΓΥ͂ ΒΘΟΘΟΠΟΆΓΥ δοοθηΐ, 1ἰπιϊἰοὰ ὮΥ͂ 

ὨΏΌΘΙ οὗἁὨ 8014 0]1.08ϑ. Τΐϊβ ργδαυδ! ουὐθυρονογθα δηα ἀτοΥθ 

ουὐ ἐδ οΟΥΡΊΠ8] δοοθῃί. 

ατοοκ. 

8 6716. ΤῊ ρῥγῖπι. Ἱπᾶρ. ἔγοοάοπι ἴῃ ἰπθ ροβιέϊοη οὗ {0 

ψογὰ δοοθηὺ πὰ (9 οδρδαὈ Ὑ οὗ ἐπ0 ῥγίπι. ἰδησιαρο [0 

080 ΘπΟ ΕἸ 64 }}}7 ἰπ {π6 βθηΐίθηοθ ψογὰβ οὗ 8ΗΥ πυπιῦογῦ οἵ 

ΒΥ114 0168 τι μαΐθυου (ργϊ6108, Ῥγοποιηθ, ἴον πιθ οὗ ὑΠ6 δηῖὺθ γὙϑυ), 

ΘΙ τηδίρυ !}} } [|π||6ἃ ἰπ Οτοοθκ {πγουρῃ (ἢ6 ἀονοὶορπιθῃὶ 

οὗ ἃ Βϑοοπάδυυ δοσθηΐ, οὗ ἐμ6 δοοϑθῃΐ, σοι ἀΐϑρίαγ ἰἐἰ86 

ἷπ (Π6 580-08}168 ἸαῊῪ οὗ ἰῆγϑα 8υ}}8 0 ]1.6ϑ8ϑ. ΤῸ οὨϊοῦ ΡῬοϊπίβ 806 

88 [ὉΠ] (ορΡ. Ὗ Ποϑ] θυ 8 ἰγθαίϊβο, οἰὐθά δῦουθ ρ. 582.) : 
1. Ὀ βου ]αῦῖς πογὰβ τι ἃ βμοσί 8η8] 801]140]16 σγοῦθ ποί 

Βιυ]οοὐ ἰο ἰμ0 δοίϊοῃ οὗ ἐπ βθοομἝΥΎ δοοθηΐ δὰ φΘΠΟΓΘΙΪΥ 

ργθϑογυθά ὑπ οἱὰ ἱπῃογιίοά πογά-οπθ. πόδα πόδες, ποδὸς ποσί: 

5κν. ράάδανι ράάαβ, ρααάβϑ ραΐβϑι. τρεῖς ἔγοτη ἔτρέ(μ)ες, τρισί: 

ἐγάψαϑ, ἰγίξάύ. πέντε δέκα, ἑπτά : ράβοα ἀάδα, βαρίά. πέρε : ράγϊ. 

ἄρκτο-ς : γκξα-8. γόμφο-ς : 7ἀηιδῆαᾳ-8. ἵππο-ς : ἀξδθα-8. αγο-ς 

α7ά-8. ὀρθό-ς : ἀγαποά-8. μισθό-ς : ηϊαδάτηι. θῦμο-ς : ἀδῆηφά-. 

ἀγνό-ς : ψα7βά-8. κλυτό-ς : ἐὁγμίά-8, γνωτό-ς : 73 ά-8. βαρύ-ς : 



8 676. ᾿Αοοεδέποιδοα ἴα Οτεεῖ. 941 

φηγώ-ξ. ηδύ-ς : «ιᾶἀώ-ῷ. μεϑι : πενᾶα. νέφος : πάῤῥἠαϑ. ἀνθος: 

ἀπάδπαβδ. εἶμα : ράσωμα. Ἠξετε Ὀεϊυησ δἷβο πογά-οοπιδίπδίοπβ 

ἸΚ6 ὅς τε : 5Κτ. ψάξ οα. 

2. Τῃ ἀϊογ]αῦῖς ποτά πῆ ἰουρ πα] 5τ]]20]6 δηὰ ἴῃ δ]] 

ἐγθυ Παῖς δπὰ ΡΟΪΔ Όϊς πογάδ, 88 δ'ϑο 1 δίπ} !} 8 ΘΟΠΙ δἰ πδί!0Π8 

ὑπάου ὁη6 δοοϑηΐ ἴμοτο πᾶϑ ἀδτοϊ υροά, ἴῃ τ86 ρογοά οἵ ἐμ Οτροὶ 

ΡγΪπα ἶνο σΟΙΠΙΠΠΙΥ. ἃ δοουηάδγυ δοςσθηΐ οὐ ἴδ6 (Ὠϊτὰ πλογα ἔγοιῃ [ἢ 6 

θη οὐ, ἔθ πογὰ οηδοά ἴῃ ἃ ἰσόζῆθο, οα 86 ἔοῦγι τπογα. Αδοογ- 

ἀϊηρὶ]γ δὲ ἴθ οπά οὗ ἃ πογὰά οὐ εὐπηθἰπδιου οὗ πογὰβ ποὶ ΠΊΟΓΟ 
(δπ ἔνο, οΥ ἴῃ ἔδα οΆ86 οὗ ἃ ἰτοσΐιδῖς δηάϊηρ ἴπσγοο τηόγϑο οου]ά 

ΤΟΙΔ 1 υηϑοσοηΐρά. [π πογάβ πιῆ Ἰοηρ ἤπδ] 80}180]6 ἐδιο οἴἶδδοι 

οὗ 86 ἸαῊῪ τγχ8 ἴο ροσπῆῖΐξ ΟἿΪΥ [Π6 δευΐίο δηά ποῖ ἔα οἰγουμιῆρχ 

ἴο βίαῃά οὐ ἔμα ρϑῃυτιπιαῖθ. ΤῈΘ ΒΟΟΟΠΔΤΥ δοοθηΐ οοπαυογοα 

ἰἢ6 οἹάον δοοθπὲ, δἰίαδίθα παστοῦ (ὁ (6 Ὀορίπηϊπρ οὗ ἐμ ποχγά. 

ΤΊ ἀγοθο ἡδέων ἔγοπι ᾿ηδίων 1) : Ξκν, δεάαϊψᾶπ. φερόμενος 

φερομένοιο -οὐ ἔτοπη ἔφέρομενος ᾿φέρομενψοιο : δβάγαπιάπας δῇάγα- 

ππὔμαϑγα. ᾿.1γάμεμψνον ἴτοπι Ἐγαμεμνον : ορΡ. ἄδελφε Ὀρδὶάθ 

ἀδελφός οἰ. ἀπό-τισις ἴτοτχι ἤαπο-τισις : ϑΚν. ἀρα-οἰ ᾷ, ἀν-επί- 
θετος ἀν-εἐπι-θέτοιο του ἴτοπι ᾿Ταν-ἐπισθετος Ἦ 

ἠΐαΒ ἀπ-αρί-ἴαδψα. ὁππότερος, αὐτὸ: πότερον (ϊ. 6. Ἐαύτος 

πότερον ἴρ8α υὐγαπινἝθ) ἔγοπι ἤσῥόδ πότερος (ὁρ. Θοίβ, 59Ρα), 
ἑαυτός ποτερον. ζυγὸν φεροίμεθα (1. 6. “ζυγόν φεροίμεθα) ἔτοιιη 

Ἐζυγόν φεροιμεθα : ψμεράπι ὁδαγξηιαπὶ, Ζεὺς ἡμῖν (ἰ. ὁ. "Ζεύς 

ἀν-ἐπι-θεέτοιο : ἄμτα γρ- 

ἡμῖν) ἴτοτμῃη Ζεύς ἡμῖν. 

ΒΕ 6 πι. 1. ΑἸπιοβὲ 411 ἐΐὸ ἔογπιβ οὗ ἔθ πιο τοῦῦ δὰ {ῃο τϑορβϑβὶγϑ 

ἰοπθ, 6. 6. ΚΚ. ἴμεν δέδορα» Ὑὠ7ῖϊῃ ΒΚτ. ἐριάϑ8 ἀαηάγξα. ΤῊΪΒ ἰδ ῬΤΟΌΔΌΙΥ ποὲ 

ἴο 06 Θχρ]αϊπϑα ϑχο ΒΥ ΘΙ ἔγοτι ἐΠ|6 ΘΟ Εἶ0 ἀ86 ἴπ ἐπ ῥυὶποῖραὶ βθηΐθηοθ 
(8 669 Ρ. ὅ8384)η. Νοιὐπίηρ' ργϑυθηΐβ ον δϑϑυμίηρ ἐμαὶ ἐπ 6 δοοοηξαδέϊοη οἵ 

πὸ ϑυθογάϊπαίϊθ βϑϑθηΐθησο Μ͵αϑ 8{}}} ἴῃ ἴογοο δὲ (ἢ ἐΐπιο τ ἤθη ἐδ ΒΘΟΟΒΟΔΓΥ 

δοοθηΐ Μτὰϑ ἀογοϊοροά. ΤΉΘΗ ΠΙΘΩΥ ἔογπιθ οὗ (π 6 ῥγίποῖρβὶ βοῃέθῃοθ ἢθοθδ- 
ΒΟΥΪΥ δοᾳυϊγοα ἐπ ϑ8πὶ0 δοοθηΐ 88 ἔδπο ἔοσγιηβ οὔ ἐπ ϑυδοτγάϊηδίθ βϑηΐθηῃοο. 

δ: φέρομεν οὗ {80 Ργίποῖρβὶ βϑϑπίθποθ (βκγ. ’. δλσν"ἄμια 8) Ὀθοϑῆθ φέρομεν, 
86 ἔοτπι οὗ ἐπ βαθογάϊπαίθ βοπέθηοο (βΚν. ὀλάγἄπια8), ἧὅ.2 φεροιμεθα οἵ ἴπ6 
ῬΥΪποῖραὶ βθηΐθμοα (βΚγ. α ὁλαγξιιαδ δὰ ᾿φέροιμεθα οἵ [9 βυθογάϊηδὲθ 

ϑθηΐθῃοθ (ΒΚγ. δλάνδηιαλιἢ [611 ἐογ θύμον ἷπ φεροίμεθα, οἰ6. β6}) [4]}1πρ ἴο- 
ξοῖμον οὗ ἃ ραγὶ οὗ ἐπ ἔογπιβ, ἰϑὰ ἰο οοπβίἀθτϑὺϊο Ἰουθ] ] ηζα, δον (ἢ 9 

1) τὸ ρίνθ ἐμθ πογὰβ δ8 (μ60 οχίβδί ἴῃ Ιοπίο οὐ Αἰξΐοι ϑιεγίοεϊυ 
Βροδκίηρ ͵ὶΟ οὐρὴξβ ἰῸὸ πᾶν σίγθῃ ἴπ6 ρῥγίηι. ΟὙΘΘΪς ΌΤ 8. 



542 Αοοοπέαδέίοη ἰῃ ατοϑοῖς. 8 616. 

ΔΏΔΙΟΔΥ οὗὁὨ ἴμ6 δοοθηΐαδίίοῃ οὗἁἨ ἐπ ἔογπιβ οὗ {πὸ ρτυίποῖραὶ βϑῃΐθῃοθ, 6. . 
αἰδοῖμεν οὗ ἔ6 ϑυθδοτάϊπαξθ βϑηίθηοθ (βκυ. υἱαξηια) σανυθ ὙΔῪΥ ἴο ἴδοιμεν οἵ 

[80 ῥτῖποῖρ8] βοηΐθῃοθ. 

ΤῊΘ ΠΟΎ]Υ ἀθγο]οροα δοοοθηὺ δα ποῖ Βθιρργοββοᾶ (Π6 οἱὰ ὁΠ6 

ἰῃ ἀνθρωπόν τινα, ἀγγελύώς που, σώμά μον ἔτοτῃ ἔάνθρωπον τινα, 

Ἔάγγελος που, σῶμα μου. ἼΤὴ0 δοοθηΐ, ψ οὶ (86 ἢγθὲ ποτὰ 

Βογθ, ἰδ ἰξ νγὰβ ποῖ θυτάθηρα τὶτῃ ΔΠΥ͂ 6 οἰ ἶ6, ὅγα8 ἰ00 Β ΓΟΙΡῚΥ 

Βχοα ἴῃ (6 τηϊπα, ἴο ᾶνα δὈΌβοϊ αὐ Υ πὸ τσα]ὰθ. δο αν {ἢ }8 

[ο ἀο νι ἐπ6 Οροϑγδίϊοπβ οὗ δπαίορυ. ὅθ ᾿πῆυθποθ ΒΒ. ΟΥ8 

1801} 8{1}} τηοτθ οἰθαυὶγ ἴῃ ο868 |{κ σώμα τε. 1 ἴπ6 ἀδγυοῖορ- 

τηθπΐ μδα ποῖ Ὀθθὴ ἀϊδίυγ θα ψὸ βμῃουϊ ἃ ἤᾶυθ [δὰ σώμα τε (6. 

σώμα : σώματος); (ἰἸ6 ατοοὶς Ἰοῖξ π6 οἰγοαηῆἔθοχ οὐ σῶμα δπὰ 

δοοθηἰοα δον ἐἢ6 ΔηΘΙΟΡῪ οὔ καλός τε Θοἰο. 

Ιτγϑρῦϊαγ, ἴοο, 18 ἀλγεά τινων ἔον ἔάλγεα τίνων (᾿ἀλγεα-τίνων), 

ΟΡ. πατὴρ ἥμων; (6 δοοοῃζαδίίοη 6 ΓΘ Ὁ] Οθὰ ἰῃ86 δ πΔΙ ΟΡ 

οὗ ἄλγεά τινος, τινε οἴο. ΟὈΏΥΘΥΙΒΘΙΥ ἄλγεα ἥμιν ἴοΡ "ἀλγεά ἡμιν 

δἔϊον ἄλγεα ἥμων. 

8, Νὸ οἤϑηροθ ἰοοῖς Ρ͵δοθ 17 {Π6 ροϑιἑοη οὗ ἐπθ οτὶρὶπαὶ 

δοοθῃΐξ δηὰ (δδὺ οὗἁὨ [80 ΒΟΟΟΠΔΓΥ͂ δοοθηΐ οΟἸποϊαθα. Ὗοο. θύγατερ : 

ΒΚν. ἀὐπίέαν. ὕστερο-ς : ἀξέαγα-8. Νοαΐ, ἥδιον : ϑράαῖψαβϑ. ὀχτω- 
πους : αὐξά-ραί. φίλος τις, Σιυκράτης τιῷ, πατήρ μου, ποταμοί 

τινες. 

4, 1 (6 οΥρίη8] δοοϑθηΐ βίοοά πϑᾶγοῦ ἰοὸ ἴπ6 οπὰ οἵ {6 

ποτὰ (Π8ῃ ὑῃ0 ρΙδοθ οὗ (Π6 ΒΘΟΟΠΔΑΓΥ δοοθηΐ, (Π0 ΤΟΥΙΠΘΥ ΡΔΙΙΥ͂ 

ΓΟΙΏΔΙΠΘα δηἃ ψῶϑ ῬαΥ ν ΠΡΟ ὈΔ0Κ. 

ΤῊΘ οἱά ἴομο δά γϑπιαϊπθὰ 6. ᾧ. ἱπ γενετήρ : ϑίεσ, 2απὶά; 
ΨΨΕΝΙ μα» τε δία .Φ 2 ἄδο.,ξο. σ“ππηοαφαι} 4 κα κι λ.}»..72.ο- σνερκοικιΐα . Δ ἈΝ οξω . 



ἢ 616--φτ:. Δ. τευποσακισα τὶ 'Ξγτοῖς. λὰξ 

ξεβοιδ μβοὰ πες ἐξεσαο- Ὡμδοωδ τὖ πιο ἰγώσυσι ἀζο τοίους 

φόρο-. ἴτονα "-παον-- : Ὁ. ψοιν- ἀπ τῖγτνεενς τόν τς 

ἔοτπβ πὶ “ πεῖ ἔ: ποι ἔτ διωαν νος αὐ γυφολλιφο ἐξν, 

ἱπείοδᾷ οὗ ἤδναωο- ο.»«- εἰς. 

Βειι. Σ ὙΠ ἰαα οἷ δεεεαὲ ὑδεδδα τῷ οτοὸ ὑόόα τὰν ναοὶ ἰὰ τδὸ 
νος οὐ τὸ δ’έεεε ἰὰ τὰῪἊἜἪ΄ εἐδεε-ἰοειθα οὗ τὸ εὐπϑόφδδδὶ ἀνυϊομκιλῃ. 
Ῥοϊονίην [ὁ αἷδο δ: φεασεὰ Ἂς. σ. ὄφους ὁφοίος ἀρφος (ἄκτ, ρὲ δὰ ονε 

ἐδλγμτῇ δοδιὰο γερο πος: ποῖο: νοῖ΄ δδοὲ δοοὶ δουδοϊδιϊομ νλὰὺ ἰὰ νΑλ ιν 
8866 Βατα θδεβ ἰδὸ ρδζίεσα ἴοσς ἴδ ροϊγδυ δοὶο δἴθεμθ. 

Εοτ ἀείδι!5 δοὸ Ἧ βοοΐοσ ἰοο. αἷξ. ὑρρ. 60 --᾿θ4. 

Ὁ. ΤῊΘ ΘΘΟΟΠάΔΓΥ δοοθηὲ δρρθϑῖθ ἴθ ρ]δοθ οὔ ἐπ οτἰκίνα]. 
πέλεχυ-ς : ϑκτ, ρμαγαξί-ὅ. ἔλυτρον : ταγήΐγα- τι. ἵκτοςς ἃ ἀν δε κα, 

ὙΒΟΙΒΟΓ ἴῃ ϑδυοὶ οᾶ868 ἐπ ΒΘΟΟΠΘΆΑΓΥ δοοθιὺ ἀτυνθ οἱ {Π|0 

οτἱρίῃ4] ἴῃ ἐπ 6 Β8π|0 ὙΑΥ 88 "ἥδζων Ὀθοθῖηθ ἡδίων ἐπνοιμ}ν "ἡ θέων, 
ΟΓ ἩΠΘΙΠΟΡ {πΠ6 ἑμτονίηρ ὑδοῖς οὗ (ἴθ δοοοπὲ 88 ἰη {ΠΠ0 ΠΝ 

ἰπϑίδηοθ αυϊίθ ἱπαοθροπάθηΐξ οὐὗἨ βϑοοπάδαευ δοοθηΐ δἰ {{1 [μ{ {|| 

ἀἴοτναγάβ ἀοῆποά ΠΟῪ ἴαγ ὑμ0 δοοϑηΐ ββουϊὰ ἵμν γον ες 

8 αυϊίο υποοργίϑίη; ἯΘὸ. τηϊρηῦ δϑϑαπθ, 6, ((, ἔππὶ ἐπ μ|Μ| 
“πελεχέες τ-Ξ ϑΚν, ραγαδάθ-αΒ Βαὰ ἢγεί ᾿ούοτηθ δ νέλεκεεν {ἘΠ} 

ΜΠΪΟΝ ΔΓΟΘ6 αἰου αγ8 πελέκεες πελέκεις, 0 μη Πγ μοι] ν 
8668 ἰ0 176 {8 ΙΏΟ0Γ6 ΡΓΟΌΔΌ]6, 

Ἐοπι. 8. βοόπιθ 6ὁ8866 άγτὰ δέῃ δἷγρωγ παρ κά ἢν. κἢν Ἐν 

οἴἶροϊ οὗἩ ΔΔΙΟΡῪ μαὰ οδυδοὰ δ εβδοζε οἵ [5 "Μ “ανὶὁὶ μα ΜΗ 

δἰ ἰογδίΐοπβ δ δοοθηξ οσδεσγοά ἔγοημδα!} ἴα σία ἄαα 9.92. Ἔν (τη 
[ἀτέμον πιοπέϊομ ἑχυρό-ς ἱωφίοοαά οἵ “7κ»φν ; “Ἄκγ, ἔνδωσν “) να “συγ, 

χουσοὺς ἰπβιοδὰ οὗ ἤχρύτον; (ἔτοῖβ χοί.»»..) δ5 Ὁ κενυό ον "ἤν ψηῦν Δτν 

χρυσέο}} ΘΟΠΥΘΥΒΘΙΥ οὖνον ἱααιφα σή ",.νν»» “τῷ “ο σύν, ἡ 4 ΠΑ, 2 γυγε φδεημ 

(ἔτοιι εὔνοο-ς εὔνοο-"}. 

8 67. Τδ6 δΥ]]δ:ς 2544 π 14 τὰ", ἡ “4 “,ν4λῃ Καὶ ψά 7" 

ἰο ἔ!α εὐγιδα ἐγ ἔαρ. .0 πυμαδλ. 
Βοπ, 1. βονα «Ὅν ἂν ἐσ ων ἢ “ἷ“ πῶ ,»“.,“4]Ἅ ,σ «“ κλνψι ͵ 

ον ποδέσίο δὶ τῶ τ». θ σὙ}»"’ 9,975 μαόσ, Ὁ κασο νιν ἃ 

ἴῃ ἴδε Μ͵Δάϊ. Δεν τῶν 'αασοξ' τῶἷνἱ μολών νι ρει 
δοοριέπδιφα νὰ .-: δὰπ δε »»"“-ν-" 

Τρ δεπ:ς ᾿ τὰ Σ ““"ῷἋἋΖ ἢ Προ γεν 

δὰ ἔτο προς τῷ σι "κὸ . .π4ὶ σι μι ὐν Μη. ἃ 

ΤΙ εἰτεαπ τ  »κ “πριν κι, 41 

ἃ τοῖορ ἔκϊσισ τ’ Πιας".». 4 7...,..,. ἡ,» ,. ,. 

ἈΠῸ ἰα στεϊιειινν Ψψι Ὁ τὸ τρις ιν γα. 

ὄοεὶ γευτός ὮΣ Ψν σἷὦοὃἅὅ»»Ἕ Σ΄ “4΄ ἡ“. 



5844 ᾿Αοοοηνυδίίοη ἰῃ Οτγθοΐς. ἃ 671. 

ΤῊΘ δουΐθ ὁπ Ἰοπρ γον θ]8 δπά ἀϊρμίέμομρδ 18 ρ8 8116] ἕο {0 

ῬτΟΚΘΩ᾽ ἴοπθ ἰπ ἰδ πίαη, ποπι. τιμᾶ : 10ἢ. φογό-71, 866 δ 17]. 

ΤῊΘ οἰγοιμῆθχ ΘΟΥΤΟΘΡΟμ 8 (0 {Π6 ᾿'ϑ]υγγθᾶ᾽ ἰοηθ ἴῃ [ὑπυδϑηίδῃ, 

8. . δοη. τἱμᾶς: 11. φογῦϑεῖοδ, ἴοο. οἱ. Τὴ6 δοοϑθῃΐ ἴῃ υοῦ. 

Ζεῦ οΟΥΓΟΒρΡΟΠάΒ ἰὼ ἐπ6 ὅγ. Ἱπάθροπάθῃης ϑβϑνδυὶία ἀφαιᾷ: {}0 

8016 γἰβὶπρ τηουϑιηθηὺ [6}} (0 ἐπ6 βγβί τηοτα (ορ. πάτερ Ὀαδίἀθ 
πατῆρ), 8πὰ ἰμ8 ἔθ γ τοδί ηθα ογ (Π6 βϑοοῃα ΟὨΪΥ {πΠ6 Δ] }Π1η6᾽ 

ἹποΥϑπιθηΐ, 8060 88 611]. 618. ΤῊΘ π0 Ὁ οἰγουμῆθοχ Μΐοῖ ἄΓΟδΘ 

ὈΥ νονγοὶ οοπίγδοίίοῃ (τρεῖς ἔγοπι ἔσρέες, οἰνοῦς ἔγοπλ οἱφύεις, 

φοβοῦμεν ἴτοπι φοβέομεν, τμῆντα ἴτοΙῃ τμήεντα) ἰθδοἢθ8 υ8 ἰμδί 

{π6 ϑβϑοοῃὰ οὗὨ ἐπ βοῃηδηΐβ ὙΔΙΟΝ πᾶ τὰπ ἰοροίμοσ, δά (6 

ΒΆΠῚΘ ΟΥ 8. Β᾽Π1118. ἰ0π6 τηονϑιηθηΐ 88 ἐμ 6 βδῃβιετὶς ϑποϊ το ϑυατί δ᾽ 

ΤΉυθ {6 ϑγατιία ἴῃ βΒκγ. αἰοῦσα ἔγοτῃ αἰνέ ἴσα, τ Ὺ 6 οοπιρατοὰ 
ὙΠῚ (18 οἰσουῆσθχ, 866 ὃ 678. 

Βοβιάθβ {Ππ0 δοιυΐθ δῃὰ ἐμ οἰγουμηῆθοχ ὑπΠ6 οἷά γα 888 

ἈΒΟΓΪΌΘ ἰο ατθοῖκ ἐΠ6 σῦαυθ δοοθηΐ (βαρεῖα προςωδία), τηληκοὰ 

γ᾿ [ἐ [8 Δ]]ορθα Ὁ ἔνγο δϑβθῃ αν αἰθγθης 68868. 

ΕἸ ΒΟΥ, ἴον ἔῃ Ἰαϑὲ ΒΥ}140]6 οὗ ργοοο ΟΡ, 6. ξ.. τινὰ γαρ, 

περὶ τούτον, ἀλλὰ ταῦτα, ἠὲ σύ. Τὴ6 δοοθηὶ οὗ ἐπθ80 πογάβ᾽ 

ΜΘ ἢ πού υϑοα ῥγΟΟ] Π|08}}Υ7, 88 τίνα, πέρι, ἄλλα, "ἦ-ε; [6 1αϑ8 

ἴογῃχ 18 ὑγοῦθα ὉΥ {86 ἴδοὺ ἐπδὺ --ε 18 ῃ6 οἱά [ηάἀρ΄. Θῃο 6 ἤἢΜ 

([μαϊ. -06), ὃ 669 ν. δ981. 

Β θη... 2. Τπαὶ (9 ΒγζΖαμίϊηοθ δηὰ νὸ δ᾽οὴρ ν λ ἰἤθπὶ πρὶ ΐθ ἐξδ6 

Ῥτγοο  εἶο ἐν, ἐξὶ ἃς, ὁ ἡ οἱ αἱ πἰζποαξ δοοοπί, Ὀὰὲ πρὸς. περὶ, τὸ, τὸν ΜᾺ [80 

ὅταυθ, ᾿88 ἃ ῬΟΓΘΙΥ σγαρἢΐοα] τοϑβοη. ὙΠοη ἴῃ Π6 6686 οὗὨ ἰδ: εῖ61 γον ὶδ 

86 Βχ8 ἔογ δοοϑηῖ δηὰ Ὀγθδιίΐηρ οοἰποίἀοά ἴῃ [Π6 β8πι0 Ἰϑέξογ, [πὸ ῥγο- 

οἰ δο ΠΟ ΠΟΒΥ ]Δ0]08 τογ6 το]ουθὰ οὗ {Ποῖ αδοοθηϊ-βίζη. 8660  δοκογηδοι 
Κυδπ Ζίβοιγ. ΧΧΥΪΙ 181. 

ΒΘΟΟΒΑΪΥ͂, 88 ϑιι δύ αΐο ἔοῦ ἃ μα! δουΐθ, ψ ἤθη ἐπ πο 

ἀϊὰ πού οἷοβο ἢθ βοπύθμοθ (βασιλεὺς ἐποίησε), ΜὶΓ} ἐπ Θχοθρίϊοη 

οὗ τίς τί, πο Ἰαγϑ τοίαἰηθαὰ (ἢ6 αοαΐθ (τίς ἐποίησε). 

ὙΥΒΘίΠοΥ ἰὰ ὈούΠ ὁ4868 {ποῦ γγχὰ8 Ὀγθοίβοὶυ ὑμ6 βϑῖηθ ἴθῃθ 

ΤΠΟΥΘΙΏΘΗΐ, 8 πο οἶθαγ. ΕΑΌΔΙΪΥ οὔθουγο ἰ8 {Π6 οπαγϑοίο οἵ 

[Π6 τηοἀϊδοαίίοη ἀπάθγροπθ ὈΥ̓͂ (86 δουΐθ ἰῃ βασιλεὺς ἐποίησε. 

Βοπι. 8. ΤΥ τὸ βρϑδὰκ οἵ ἃ ᾿σϑαϊκοποά᾽ οὐ ᾿διϊ θ᾽ δουΐθ, ἔμ τρβδίίοσ 
8 ΔΒ ΟΌΒΟΙΓΘ 88 Ὀοίοτγο (866 ὦ. Μαβίη μ᾽ Β θχοϑι!θηξ γϑηλαγκ Ἰοὺ. οἷξ. ῥ. 19 Δ. 



"πα ὌΠ σ΄ 

ἢ 611---6190. ἈΑδοραϊωδῆοαυ ἴδ Οτεοὰ διὰ ἔεα]ο. 545 

ΟἿΪΥ ἐπα τπιθοῖ 18 οεσίδίω, ἰδδὲ ἰδο σχρίδπδοοι οὗ ἴμ6 ῬἸβοϑοθβο πο περδὶ 

εἰατὶ ἴγοιε ἐθ δος ἐδδὲ ἴδ 6 ζτατο μδὰ 116 ροδιου ὙΒ6ΓΟ ἃ δ1}140]6 τπῷϑ 
τροίθη ἀϊγοοῖυ δου ἔπ πϑῖον (δ ἰεπεῖοα οὗ [δς τοῖοθ Ὀοζδὴ ἴο Υῇϑδ ΟΥ 
τοδοιθὰ ἃ ροϊπὶ. [π Ἵδδοα ἧκο ἔγρέες (τγροι:). ἄ22ο;, το- δε, ὅ; τις, καλοί τινες 
86 80114 0190 [ΟΠ] οτίηρ [86 δειυΐο δά ἃ (διῆηρ πεονοίβοδξ. ἴ8 6 (δ 8108 οἵ 

ἐβο τοῖο Ὀοζδη ἐὸο τοΐδχ ἴῃ ἰξ, δά δῆσς ἐτοί,ε βασιλεν;: ΑΒΘ οοπερ]είς 
δύβϑοποο οὗ ἐθηδίου, ἔθ ὕῃδῦβθο. Οπ ἰδὸ οἱἷδες βαπὰ ἰη ἢ βασιλεῖ: Σπάρτης 
δηὰ ἴῃ ἐβασιλεὺς ἐγένετο ἃ τιδῖπι (086 πεογοιβοδὶ ἀϊγοςῦγ [0] οποὰ ἰδ τἰδὶ ἢ σ 

κουίθ. Οορασο πὶ "βασιδευ; Σπάρτη; ἰδ6 ἔδεὶ μαῖ, ἰὼ 1)6 Ὀοὰγ οἵ ὁ 

ποτὰ, ἐπὸ δουίΐθδ δγὸ βοὶ ἰοϊογαϊδὰ ἴῃ ἔπ βιοοθαδῖνο ΤΟΓΔΘ, πΒΘΠΟΘ, 6. Κ,.. 

ἰδοτθ ἰβ πὸ δάγγέλος τις, δ ποϊσξ 6 οχροοίοα (ε66 ῬΓΗΘΟΙΟΓ ΟΡ. εἰξ. Ῥρ. 
126, 129)... ΝΟ ΠΥ ἐπ οοπὐθείωξο ἐδδὲὶ (886 ξτδυθ ἨΔ8 τοὶ 80]0}} ἃ 

τοίην 06. 

8 618. ἴῃ πιδέξογβ οὗ δοοϑηξυδίοη ΟὨΪΥ͂ ἐγ ν}]4] αἰ ΓΘ 668 

ἌΡΡΘαγ ὑοένθοη ἔμο αἀἰδογοης ατγοοῖ ἀϊα] οοίβ. 

ΤῊο [,6 80 18}8 Δ΄''Ἠμο ᾿πϑιϊιϊοα ἃ ποῦ ἱπηροτίδῃξ ᾿ππονυδίϊοῃ, 

ΟΥ̓ ἐβγονίηρ ὈΔ0Κ, 88 86 ργδιμπιδγίϑηβ ἰ6}} 18, (6 δοοθηΐ ἴῃ 

ΘΥ̓́ΘΙΥ 0886 δΟρΟΓΑΙΪΠρ ἰο {Π6 ΔῊ οὗὁὨ ἰῃγθα 5830]}8 0168, 6. 5. σόφος, 

βασίλευς, τρευς, θῦμος, πόταμος. 

Βθη:. ὙΒοπ ἴξ ἰδ βαϊά ἐμπαΐ ργοροβιιοηβ ἀπὰ οοπ)υποίϊομβ 88 ἀνὰ, 
διῶ, ἀλλὰ τοϊαϊποά {ποῖ δοοϑηΐξ οἢ ἐΐπθ αϑὲ ἰῃ 1, ΐδη ἔοο, ἰὲ ἰβ ΒΙ ΡΥ ἃ 
ᾳυοδέϊοη οὗ ἐδ6 Ῥγοσὶ πο σχτάτο (8 6177), τ βίοι ἔογπιθὰ πὸ ορροβίξίοη ἴο 
Ὀαγγίοη δοοθηξαδίέϊοῃ. 

ΤῊ 1, ΘΒ ΐδη δοσθηξδί!0 Β66Π18, ἰη ἐπ 6 τηδὶη, ἰο ΠᾶΥθ αγγὶγοά 

δἰ {π|8 ροϑιἑϊοῃ ἐπγου ἢ ἐπ6 στοῦ Ὀυ}κ οὗ ἔογπιβ στῖνῃ ὑὈδγγίοη 

δοοθυΐ ἀδίϊπρ ἔτοπη {π6 ατθοῖκ ρῥγῖπι. ρογῖοά μανὶηρ ργδάυλ]]ῦ 

ἀγα ΟΥ̓ΘΡ {6 ἔοτβ ἡ Βιοἢ σοῦο οΟὐμογυγίδα δοοθηϊθά. 

104]10. 

8 61θ. ὙΠΟ ὑπ6 παίϊγθ φυδιμηδγίϑη8 ἰ6}} ἃ8 Ββοτηθίῃϊηρ 

οὗ {86 δοορῃίυδίϊοη οὗ [μδἰη., ἴῃ ἔθ ἱηγδδεϊαϊίοη οὗ ἐῃθ 80- 

οϑπέπαίϊου οἵ ἐπθ οἶμον ΟἹὰ [ἰα]Ὲ ἀϊα]θοῖβ τ ἃγθ ἐπγονπ Ὁδοῖς 

0οὴ Ῥαΐ ἐποὶγ ἡὉποπϑίϊο ἔογπι ἐθϑοῆθβ ὃ8 ΜἝίθη ΟΟΙΠραγοα τ ἰῇ 

ἐπὶ ἰο ὍΘ ῥγθϑιρροβθα ἴον {6 ρογίοά οὗ {16 [ἐ]|16 δηά [ηάρ. 
Ρυϊνγο ρογὶοα. 

ΤΉΘΓΘ ἰ8 ποίμίηρ ἴο οοηἰγδαϊοί δηᾶα τηοΐ ἰοὸ βιρροτὲ {ἢ0 

ΒΘ ΠΙρΡ ἢ ὑπαύ (Π6 ῥτῖμη. πάρ. δοοθπίυδίίοη δα αἰγθαάγ, ἀυτίης 

πο ῥτῖπι. [{Ὰ]16 ἀπ γ, Πα ΘΓΡΌΠΘ 8 ΘΟπιρ]οίθ τυ ]υἑοη, [ἢ ΡοΪγ- 

ΒΥ] Δ 6 ψοτὰβ {Π6 δοοθηΐ ΜΏΪΟἢ ὅγ88 ΘΧΡΙΓΔΙΟΙΥ͂ ΝᾺΒ ὈΟΓπ6 ὮΥ 
Βευρπιδηῶ, ΕἸοπιθηῖδ. 8 



546 Αοσοηἰυδέϊοη ἰπ [ἐδ] ϊς. 679. 

[0 βγβί 80}1]80]0θ. Τι8 ἃ Βθοοπ δ δοοθηὶ πα ἀθυθὶορθα οἢ 

{π6 πγϑί β 8 0]6 ἃπὰ ἀγίνθα ουὐΐ (Π6 οομηροίϊηρ οτἱρῖηδὶ δοοοηΐ. 

Βο. ΤῸ δβϑβυπιρέϊοη οἵ Β'. διο]2 (δὲ. αταπιπι. ᾿. 148 δὰ ΙΊΘμοτ 
διυὰ. ΥΠ1 149 1), πᾶι πο πὰρ. ἢπ] δοσϑπὲ ἴῃ Ξαϊμρότηνε (αφυοηι), 56. 
Ἐρᾶμ-όδ8 (πᾶοίθ) οἴο. 8}}}} βυγυϊνοὰ ἱπ ἐμο βεραγαίθ [,δὲ. ἀδθυθὶορπιθηῖ, ἀοθβ 
ποὺ ΘΟὨΥΪΠΟΘ 16 ἴῃ ἴῃ εβἰὶν ἴθ. 

ΤῊΪΒ δοοοηϊιδίίοη 8180 μοἰἃ ροοά ἴῸὸγὺ ἐμ δοπιρουμπα ταῦ, 

δὰ 10 8 Π6ΓΘ ΟΘΥΓΑΙΪΥ ποὶ ἹΠΘΓΘΙΥ͂ οαυδβοά ΌΥ ὑΠ6 τηθο δηϊοδὶ 

ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ οἵ ἱπι{41 δοσοηςαδίίοη, Ὀὰΐ τοργοβοηΐβ (Π6 Ῥυῖῃ. [ηἀρ. 

δοοθηςιδίίοη οὗ {Π|0 Ῥυϊποῖραὶ βθηΐθηοθ. ϑῃοἢ οομηρουπαβ ΠΝ 

δοοθηϊῃδίϊοη οὗ ὑΠ|6 ργθροβι(ΐοη ἴῃ ἔπ 1ἰ8}16 ᾿τἶπ. ΡΟΓΙΟα ἅτ 6. Κ. 

Τ,δἱ. ργαο- ἰδοῦ ργαοδοῦ Ἰὐπιῦν. ρ τ 6-ἰιὰ ὈΪα Ῥγδθῃϊ θαι, 12ἱ{. ῥγο- 
μἴδοῦ Οδβο. ργπ-πὶρία Ῥτοπὶθαουῦ., 1,40. ἐπ-όο Ὁπιῦν. 6 ἢ - οἷα ἱπιρ. 

Ἰηΐϊζο, [,8[. οοπ-οογίσ {Ππλῦγ. οοτυον 8 τοαϊογ,, Τὸ {π6 ργίπι. 

Ιπᾶρ΄. 66} 1818 οὐἨ {Ππ6 γογὉ ἴῃ (Π6 ὈΥποΙραὶ βοηίθῃοο ἸΠΔΥ͂ 480 ὃθδ 

ἄυο [1,αἰ. πό-ϑοϊσ, όη οἷ5, ηϊά-οἱθ οἷο. 8.0. 4180 ἐσίμεγ ὙὩΙΟΝ ἰδ 

[Π6 8816 88 [6 Βοσοηά τησ πιθοῦ οὗ αὐ-ἐσέξμν ἀμ ΟΟουΓΓΘα ΟΥ̓ ΊΠΑΙΪΥ 

ΟὨΪΥ ἰπ 806 ἢ} σομη παι οη8 88 φί ἐσσὶ ὃ τες ἐχμϊαά ασιξμεν Ὁ οἵο.; 

1 ἐσέ, αἵ ἃ Ἰαΐουῦ ρουϊοὰ δρρϑαγϑα 88 (6 ἤγβί ψογὰ ἴῃ ἃ βθηΐθηοθ 

{π|8 8 Ρ418}16] ἰο {86 8᾽ Π}}]14 Ὁ 86 οὗ ΟὙΘΕΘΚΚ τοι ἴῃ τοι-γαρ-οὔῦν. ΗρΓο 

ὈΘ]οηρΒ ἔαγ ον} 8180 {Π6 ππδοσθηϊθα ἔογπιβ οὗ ἔμ 1πάϊο. οὗ (ἢ6 

Βι1 Ὀϑ δ Ἶγ6 γοΡΌ, 88 [,8[. ρόϊ᾽8-διηι ρόβϑϑμηι, 8{{π|8-68{ δἐξεδί, Τ᾿ πιῦτ. 

»ογοίονι-ὁ8έ ᾿ρογθιιίαπῃ οϑί᾽, Ο86. ργύ  ύ -8ο6. Ῥτγοθαία βαηί᾽. 

ΤΠηῸ 6ῃο 818 οὗ οοείαϊῃ ῥγοηοιη8 δηα ραγίϊοϊοϑ νγ88 αἷδὺ 

ἀοϑοθηἀοα ἔγομπι {ΠῸὺ ΘΑΡΥ ρογὶοά. [μ8[. 85[ φμῖδβ, πηι χηΐβ οἷο, 
Ὁπιῦ. 806-18 ὝοἾδο. 86-ρ18 Οϑο. 8ῦαθ-ρὶ8 ᾿8ὶ 4τ|8᾽, Ο80. ράἐὐτύ8- 
Ρίάἀ ρ]. ᾿αἰγίᾳιθ. μα. πό-φμθ, ὕπιῦγ. ηοὲ-}» Ὧθο, πὸ, ποι], 
Οβο. ποὶ-Ρ' 6 -Ρ Ὧθ6, πρου΄᾽; [,8{. μέόογεφμο, ταῦτ. ρα Γ68- 06 
«αἰτυδαυθ, [,αἰ. 857-60, μῖτοο ᾿ῖ-6, ἴὐηργν. 680-6 ᾿δἰοι, Οδο. ἰοη-Ὸ 

απ, [μαὐ. αἰέθγ-υ6. 

Ῥοβύροβι ]0η8 ἰοὺ ὝΘΓΘ ΘΠΟΙ 16 ἴῃ ΡΥ ἶνο 1ἰ4]106. 1μ4ἱ. φιῦ- 

οι, ὕπιδι. αϑ8-ἶκὰ Ὡρυὰ δγαπὶ. [,.8[. ἐαμέϊβεμον" ῬαγιηνΡον 

80η1-}06., ταῦγ. ἐγίοτροῦ ῬΟΥ ὑγΐία, ἰοτ᾽, Οβο. ροέέγο-ρογὲ χαδίογ, 

Τὺ 1Β ᾿ἱπῃροββὶ Ὁ]8 ΠΟΎΘΥΘΥ 0 τη |κ6 οὐ 1 {18 ἀϑᾶρα γγχὰ8 ργϑ- [(8]10.Ψ 

Οοτγίαϊῃ γον 6] ΘΔ ΚΘΠΙΏΡΒ ΙΏΔΥῪ ἤδΥθ ὈΘ6η ΟΔ]6α ἰηΐο θοίης 

ἰπ {Π6 ρῥεῖιη. [0816 ρουϊοά ὑδγουρὶ ἰμῃ6 δοίΐοῃ οὗὨ ἰηϊ4] 80: 
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Θοηἰαδίϊοη. ΟἹ. [πΠ6 ποπλϊπαίνοθ [,4ἱ, την. ασόρ Οβο. ΕΓ που 

δραϊηθὶ αΥ. ἀγρό-ς, [,8[. ζαπιμῖ Οδο. αηιοὶ “[Ἀτηυ ] 8᾽, 85. 628 τϑι. 1. 

688. θ5δ6. 9. Οὐμραγο ἔυγίποῦ {Π6 1ἰο88 οἵ (6 ἢπαὶ νόονϑ] ἴῃ 

Β0ΠῚ6 ρΓΘροΒίΠΟη8, 88 [,α΄, αὖ ---Ξ αΓ. ἀπο, 8-μὖ τα αὐ. ὕπο : 1,δἱ. 
αὖ-4δ, ῬοΙρ. αοαορα ᾿αα αἰ, 1,4. 8 -ἀδ 8μδεἰομα, Τὐπιῦν. 80- 

ἐθπία δυδίαπαϊίο. ΗθΓΘ Βύποορο πὶρηξ 6 βυθροοίθα (8 688). 

Υδί ἴὸ ταδί Ὁ6 τοιῃϑηθογοα ἐμαὶ ἐπθ86 ργΘροϑιἑοηβ οὔΐθη βίοοά 

Ὀοίοτα σόονγοὶβ, δὰ ἐἢυ8 {πΠ6 ἔοτπη ψὨϊο ἢδα ἰἸοϑὲ ἰἐ8 8] γον] 

θοίογο οὐπδγ νόνϑὶβ, πιὶρΐ πάνθ ὈθοοπΊθ ρϑηθγα  ἰϑοα (δ 65, 1). 

8 6880. ἴπη 1,δέϊη (ἢ6 ἰπι 141] δοοθηξαδίίοη, ἀθϑοθη θα ἴτγῸΠὶ 

ἔΠ6 ρῥγῖπι. 1{4]. ρογιοά, οδυβοὰ σονοὶ γϑαποίϊοη ἴῃ (Π6 ποχὶ 80]- 

ἰδ 016, ψ ο ἢ 84 ἐΠ6 τϑαϊοϑὲ δοοοηὶ. Τὴ6 πηρίποα οὗἁὨ [8 δοίϊοῃ 

αΒ ὑψοο] ἃ, (ἢ 6 80] 4 0]6 οἰ πον τοίπ πο 108 80}] Δ Ὀ]6 Ὑ8}16 ΟΥ̓́, 88 

8 8014 Ὁ]6. ΘΠ ΓΘ αἰθαρρθαγοά, 

φορογοξ ἴγοτη "ρέραγοϊ : ραγοῦ. οθοϊαϊξ ἴτοτα ᾿οόσαϊαϊξ : σαθαῦ. 

οὔη-ϑοοπαϊδ ἴτοτη Ῥοόμ-ϑοαηα : ϑεαηαῦ. απεἤδὶῦ ἴνοτη δάη-(᾿μ)αη δ: 

ῥαϊδ ἴτοιῃ (δ) απϑδὶδ (ὃ 208). ὁχ-ογοοῦ ἴτοπη Ῥόχ-αγοοῦ : αἀγοοῦ. 

οὐ-βἰ ἰοῦ ἴτοτα Ἐδῥ-ϑοαοῦ : δράθῦ. εδη- οὶ οὔη-  θοέι-8 ἴγοτη ἤούη- 

)αεῖδ Ἐσόν- αρέι-8: [ασὶδ ζασίι8. ργαθοδι ἰδοῦ ἴγοηα ἔργάϊ-παδοῦ : 

δαδοῦ, ὕπιθτν. ρτθ- Βα θα Ῥγαθῃϊθοαί, εὔη-ϑέϊμο ἴγομι ἔούη- 

βίαϊμ : δἰαίιιῦ, Ο8β6. Απίοτ-ϑιαίαί ἀαι. “Ἰμηἰθγβυ θ᾽. 6.-Ἰϑἐμηιῦ 

ἔγτοπῃ ᾿έχ-αἰδίμηη: αὐϑμηῦ. ἱη-οϊπα ἴτοα η-οϊαμαδ : οἱαμιίδ., 

8δ- ΟΥ̓ ἴῃ -οογἐ1|-8 ἴτοτῃη "βό-ογίησ Ἤητογ0-8 : ΟΥ, ἀ-κριτοςς. 1.» 

ὠμξοι-8 ἴτοη Ἤπιαηῖῖοο-8 : αἡηἴοιι-8, σοηεΐ δον ηαἰ-8 ἔγοιη ᾿οόη:- 

ἰαδον μα] }-8 : ἑαδογα. Οὐ. 88 88, θ6ὅ. 81, 97. 1094. Τμαὶ {18 

γον 6] ΘΔ Κοπηρ 88 ποὺ ὁη6 οὗ ἐπ6 οἰάοδβὲ ἢἰϑίογιοδὶ οπαγδοῖο- 

ΓΙΒ[168 οὗ ἐπ ῥγῖπ). Τα π Ρουοα, 8 βιοσῃ ὈΥ ἐπ6 ἔογπη οὗ {16 

θογσονοα σψογὰθ Αἰ χομέορ, Ασγὶσομπίμηι, Ταγοηέμηι; ὑμ686. ΟΔΠῚ6 

ὈΥ ἐποὶνγ 6 ἰπϑίθδα οὗ α ἐπγοιρῇ (Π6 8δ8π|6 ρῃοηθίϊο ἰαῪ ἀπ ΜΟΥΘ 

δὲ {Π6 {π|60ὸ δοοδηΐθὰ οῃ {πὸ ἔγβί βυ]}] 406. 
Β θαι. ἨΗἰϊϑίονίοαὶ ἔουπιβ |κ αδ- αγοοῦ Ὀθδῖὰθ αδεογορῦ, οὗὐ-γ ποῦ Ὀθ- 

Βἰάο οὐ-ἰγδοίδ, ἐα-ραια ἀο ποῦ φύούθ ἐπδὶί (π ἰδαὰὰ᾿ ψογκοὰ ἱἰγγορϊαυῖγ. 

Βυοῖ ἔογπιϑ ἀοροπὰ οὐ ἃ γϑ-οοιροβί(ίοη, δὲ 88 6. ζ. Μοά ΗΟ. κν-ἰλοὶ] 
ἀγἐ-ἰ 611 ἴον ἱρίεἶ αὐ οἷ ΒΉΟΝ ἃ τουΐνα] οὗἩ ἐπ βϑοοπὰ ρατὲ οὗ ἐπ6. οοπ- 
Ρουπάὰ εαἴϊον [6 ἈΠΘΙΟΩῪ οὗ “μεἰϊ. 

ἐπαά-μ το Ἤδηαά-ουῦ, δίμαοσγι-8 ἴγοη Ῥδίαυᾶςγσθ. 8.66 

112. 1. 
858 



δ48 ᾿Αοσθπέαδέϊοη ἰπ [{8}10. ἢ 680---681. 

γορριμῖξ ἔτουῃ "γό-ρορμἶτ. ἀπαθοΐηι ἴτοτη "Ὄμπμ(θ)-ἀδοῖηι. 8ιγ- 

»μὲ ἴσοιῃ ᾿βϑώδεγαριξ. 866 8 6838. 

ῬρΥμαρΒ {π6 ἴδοί. ἐμαὶ ὁ τϑιηδηθὰ ὑπο ομ ἃ Ὀοίοτο οοη- 

Βοπϑηίβ ἱπ ἢΠ8] 8υ1}}4 Ὁ168, 6. ». ποῦο-8 806ῖο-8 (80οἶμ-8)., Ὀὰΐ ὈΘΟΔΠΙΘ 

8Ὼ ἸΓΓΑΙΟΠΔ] ὙΟὟ6] ἰπ Π}144]0 ΒΥ}]4 Ὁ]68, 6. ρ. πουϊ-(ἀ8 δοοὶο- 8, 

ἷ8δ ἰο Ὀ0 ΘΧρΙαἰπθα ἔτοπημᾶ ΒθοοπΔΡῪ δοοθηΐ οαγγῖϑα ὈΥ ὑπ6 ἢπα] 

ΒΥ 114 Ὁ1]6 ἴῃ ΡΟΥΘ] Δ ΌΪ. οτάβ. Ορ. ὃ 81 γ". Τῦ. 
8. 681. [ἢ ὑγ8υ}} 8 016 δπα ΡΟΥΘ] ῖο τοτὰβ 8 ΘΧΡΙΤΑΙΟΓΥ͂ 

ΒΘΟΟΠΟΔΡΥ͂ δοοθηΐ ἀονοὶοροα [8017 ἴῃ ργ6- ἸΘΓΆΥΥ Ταὐπ ἀοοογάϊηρ 

ἴο {π6 υδηνν οὗὨ π6 ρϑμι] ἰπιαΐο 8υ}1]4 016. ΠῚ {Π18 80114}]6 ν᾽ 89 

Ἰοηρ ἰὸ ὈοτΘ ἔπ δοοθηΐ, ἴἔ βῃογί, 0 δοοϑθῃξ ψὰ8 οαγγῖθα ὉΥ [6 

δηΐορθηαϊ.. ΤηυΒ Ῥρόρογεϊ Ὀδοδιηθ ρορόγοῖ, πδηῖοιι- 8 ἐμηηἴσιι-8, 

"ὀγτϑἐμηιάνιιβ. ουϊϑέιηάημβ, ἀπ Ῥέχϊοηδ ραβϑοᾶ ἰηίο 6 βίμηιῦ, 

Ῥούηβοίιπὶ πο οση οι ηί, σοι. ἐοόπειδογη αἰ ἱπίο σοηίμδεν- 

πα λμη. 
Βθπ. “ὙΠῸ Βοπιδποθ ἰδηρύδροθ, ΟΥ̓ ΡΓΘΒΟυΥυΪη, 88 ἃ το, (6 ἔγβδί 

ΒΥ}14016 οὗ [μαἐΐπ ποτὰβ τ Πΐ16 ἀπδοσθηϊθα πιά ἀϊ6 8υ}} 8 0Ὁ]68 οὐΐζθη ἀϊβαρρϑαγοὰ 
ΒΠΟῊ [Παΐ {πὸ γι βυ]} 6 Ὁ]6 αἰ γα γ8 τοί πθὰ ἃ σοι ἀθγ  Ὁ]6 ΒοσΟΠΔΕΥ͂ δοοθηΐ; 

οΡ. Ἐριὰηϑίδη δι ίσια ἘσΘθΟἢ »παΐϑηασο, φιόμασε,. ἸὙΒυγπούβοη Βονυὰθ Οοἰ!. 
ΥΙ 518. 

ΤὨγουρ οδ8 οὗ ὙΟὙ6] ἴῃ 814] βυ]}]8 0168 ἐπὶ8 πο πογά- 

δοοοηΐ 0810 ἰο βίαπαά ἤθῖο δηὰ {ΠἸ6γ οἡ ἔπ ἰαβέ Βυ}]4 Ὁ16, 88 ἴῃ 

ἰΠς(ὁ), ἰαπέό-π(ο), αμαάΐ(6), αἰδιγδάϊ ἴτοτα αἀἐδιιγδάοίἑ, τέ ἔτοτὰ 

πε ηΐυϊ. ἊΝ Βοίπον {π6 ποπηϊηδίϊνοθβ 88 ἠοβίγάβ Αὐριηάβ ϑαημεῖβ 
Οοηιράη8, ἀϑι δ! }ῦ οἰ βϑιβοα πα {ἢ {Π|686 ἔοττηθ, γ τθ σϑησῖπο [01 

ΠΟΙΏΪηδένθ ἔργ. 0Π8, ΤΠΔΥ͂ ὈὉ6 ἀουδίσρα. 

1 18 αἰ βου ἰο σοὶ ἃ οἷϑαῦνῪ 1468 οὗὁἩ [π6 παίαγο οὐ ἔῃ 6 ὨΘΥΙΥ 

ἀουθὶοροᾶ οχρίγαίουυ δοοθηΐ 88 βυ]] δ θὶο δοοθηΐ. 

Αοοογάϊπρ ἰο ἐπ6 πϑίγο ρσγτηπδυ θη {Π6 6 ὝΟΥΘ 8ῃ δυο 

(0 διά «α οἰνοιιῃῆοχ δοοοὲ (᾽). Τῃὸ ΟΥΠΙΘΥ βἰοοα οἡ δἱΪ 

ϑῃογί γόυγϑὶβ, 6. ρ. πώς, δόηο, υόΐογοηῖ, οτὐ Ἰοηρ' ΥΟὙ6}8 ἴῃ ἐπ δηΐο- 

ΡΟΠΌΪ(, 6. α. αὔϊοῦ, ἀμ οπ Ἰομρ γον 618 ἴῃ ἐπ ρϑηυ]πιδίο, ἰΐ 

[π6 Βπαὶ 90}14 0160 8 Ἰοῃρ, 6. ρ. γόρδα, ΤῺ6 Ἰδίου ϑίοοα οὐ 

Ἰοῃρ ΥΟΥ 68 ἴῃ ΤΠΟΠΟΒΥ Δ Ὁ]68 δηθὰ οὐ {Ππ6 π8] 80]] Δ ὉΪ6 οὗ ρο]γ- 

ΒΥ] ΐο γογά8, 6. δ. γὅχ, ἐᾶι, ἀρὰ οὐ ἐπ Ἰοηρ νυν ]8. οὐ ἐδ 
Ῥϑπυϊἰπιαίθ, {ἢ ἐπ 6. οπὰ 5301}140]0 τγαὰϑ ββοτί, 6. δ. γδσίβ, γδρῖμα. 
5ο ἴὉΓ δϑ ἐΐθ δοοομέυδίϊοῃ οὗ {πΠ6 ἰοὴρ γόνοὶθ 18 οοποθγηο 



 681---682. ᾿Ασοοοπέυδίίοη ἰπ [{4]16. 549 

(γέρεα, Ὀυὲ γδρίθ), (μΐ8 αἰ ἴθγθποθ ἴῃ ἐπ ἔοσπιβ οὔ ἐμ 580]}1816 
ϑοοθηΐ ἰ8Β ΡΓΟΌΔΟΙΥ τΙΡΒΕΥ͂ γοραγὰθα 88 ἃ ρϑάδῃίξίο δβοίϊοη οὗὨ ἐδ 

ὉΤΑΤΩΤΗΔΙΪΒΏΒ. 

γοναὶ] βμογίθηϊηρ ἰῃ “έργον (σὐρίϊον.}) οἷο. φοϊηΐβ, 88 ὙΘ 

ΒΔῊῪ ἰῃ 8 612, ἰο ἃ οἶθαῦ οὰξ δοοϑηΐ. Νουθυί 6688 [Π6 ΥΘΆΒΟὴ 

ἴον ἐμ6 βοραγαίθ ὑγραϊιηθηΐ οὗ ἐΐ6 ψου 8 ̓πὶ αιθδίϊομ, ὙΜ 8110 ΟΥΘΥ 

γΟΓὰ8 ΔΡΡΑΓΘΏΕΪΥ 5.1} ]ΑΡ]Ὺ ἰΟΥΠΙΘα ΠᾶΥΘ ΠῸ Βῃογίθῃϊπρ, 18 4100 

ΟὈΒουΓΟ. 

8 682. Βοβίθβ ἐπ 6 οα868 οὗ ϑῃο  βῖθ, πῃθη δ οπ6α ἰπ ἃ 6719, 

{Π6τ 8΄0 οὐμϑῖβ ὙΏΟ86 ἂρθ ἵἷὥὸὸ 8.6 ποῖ ἴῃ 8 ροβι(ἴοῃ ἕο ἀοίθγ- 

τπ6. ΗθΓδΘ ΠΥ ὈΘ τηθηἰοπθα ΘΒρθοία Π ]Ὺ ΘΙ πα οπ8 111 ἔρ- 

οἱοοηι, ἀέμ ἴτοτῃ ἀξ πουῦ, {ϊἱεῦ ἴτοτα Ἤδη ϑἰοοῦ, ργοζεοίσ ἔγοτα 

Ῥργό γαοίσ οΥἱ ΠΑ} βοιηθέιηρ {κ '88 ροοα 88 ἃ ἴδοί᾽ (ορ. οδη- 

εεῖμ-8 8 680). 

Οοπιρουπά νον τ ἢ 8η 6 ΠΟ] 16 ἃ8 ΒΘΟΟΠά ΠΠΘΠῚΌΘΡ ὙΟΓΘ 

Αῖ8ο βυδ)οοίοα ἰο {ἷ8 ΠΟῪ Ια οὗὨ δοοθιΐ (δ 681). ᾿άμέδ-Ή6, 

Ἐμίέογτφμο, Ῥφέγάσψφμε, Ἐμέγογσφμθ, ᾿βοόἰογΐϑεημο, ᾿βοόϊογμηισ- 6 

Ραϑβθα οὐϑῦ ἰπίο ἑαπέόηο, μέόγιο, μἰγάχμο, μὲγογάμιψμθο, 8οοἰογέϑηιιθ, 
ϑεοἰονγώπιφμο, οτα ἴο0 ἐμ δοοθηΐῤ οἵἠἨ {ἐπ ἰπ αὶ] 8014 0]6 νγᾶ8 

τοίαϊηθ ἃ 88 ΒΘ ΔΓ δοοθηΐ, ΟἹ {Π0 8ΘῃΙΟΡΎῪ οὗ ϑβϑιο ἢ} 80- 

οθπξαδέϊοῃ ΡΘΟΡ]6 8ῖ8ο 8814 ἑαπέἄηο, μἰγἄφιιθ, ΜθτΘ ἐμ ποὺ ἰδ 

δα ποίμιπρ ἰο ἀο νι (Π6 ρσίνηρ ὉΡ οὗ ἐπθ οτἷρίπαὶ 80- 

οοπέιϑέϊομ, δηᾷ 80οϊογἄτφμθ, ἴον σι μῖοῦ ἐβοοόγἄφμθ ταῖσι Πᾶνθ 
Ὀθοη οχρθοίθα. [}ἢ ἐπ Ἰαξίθν οᾶ80 ἸὩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ {Π18 ΔΠΔΙΟΡῪ ΜᾺΒ 

ποῖ, 88 ᾿ξ 866 18, ἔΠ:6 ΟἸΪΥ ἱπῆμπσποθ; (Π6 οἰτοιτηβίδῃοθ ὑμδὲ ἐῃ6 ᾿αϑί 

ΒΥ} ] Δ 016 οὗἁ ΡΟ 8} ]} Ὁ]. γογὰβ δὰ οὐ ρΙ ΠΑΠΥ ἃ ΒΘΟΟΠΑΔΡΥ δοοθηΐ 

(ορ. 8 680 γΡ. 548) νγαβ αἷἶβδο ποὺ σι ουΐ οἴἶθοί. [πῃ σοτη ἰπα 8 

Ἐκ ϑ8οοίογατφμα ΜΈΏΪΟΝ ὙΟΓΘ ΔἸγαγ8 ἴθ]0 ΟΥ̓ {πΠ0 ΒρΘαΪΚΟ 88 

ἃ σομῃδιπδίίοη οὗ ἔγνο οἱθιηθηίΐβ, ὑπ6 ἴοηθ πῃηογϑιηθηΐξ οὗ {π6 ὑῃ- 

οοΙηρουπάοα ἢγβὺ τηϑτηθον (8εόίογὰ) οουπίογαοίοα ἐπ6 δοσοηξυδέϊοη 

ΟΥ̓ {Π6 δηΐθροπι ("8οοϊόγαφμ6) Ὁ ΪΟΝ Τουπηθὰ ἃ β88γρ οοῃίγαβί 
ἰο 1. ΤΊἷ8 Β601πῚ8 (0 Ὀ6 ΒρΘΟΙΔΙΥ͂ ϑυρρογίοα Ὀγ αφίξό- ἀμ Ἡ ΒΙΟἢ 

[86] ΠΟ ἴογπὶ 80 ϑβοοθηξιαίοα 88 80οἰθγ8- 6 ΔΙΟΙρϑι46 1{. 

ΤΠ6 τοὐθῃοη οἵ (6 οἱ] δοοθηςαδίϊοη ΌΥ͂ ἐέα-χιθ ἀἐί- μι Θἷο., 

18. ἰο ὉθΘ ΘΧΡΙδΙποα ἔτοπι {π06 ἔδοὺ ἐπαὺ ἐΠΘῪ 6Γ6 ΠΟ, ἸΟΠΡΘΥΙ [610 88 



543 Ασσδηςταδίτ ἢ ὦ. ΓΙΒΉ. 8 682 --684. 

ΓΕΣΡΩΣ ἴτοτα “γέσρεμπϊπ. π,ν ἃς αἀάίοπαὶ ῥτοοῦ ὑπαὶ 
Σπἴ ἴτοτα ᾿εδιγαρμῖ. ὅθ δ τος ᾿ποί 08. 

Ῥοεθδρα τπὸ ἴδοι. {Πδῖ ὁ Ὁ 

ϑοῷ Δ ῃῖ8 τὰ [18] 50} 0]0α. ὁ. 0". 

8Ὰ ἰγτδίο δὶ τον οὶ ἴῃ ΗΠ} 

ἘΞ ὃ6 οχρίδϊηθα [τοπιᾶ- 

ἜΥῚ1Δ8]6 ἴῃ ρον ϑν ἰθὺ Ὁ 

ἃ 681. ἴΙὰ ττιεν]}} 

ρου λγν ἀοροηῖ εἶ" 

τὸ τ. αυληττν οἵ" 

"ὁ {{π|68 {πὶ Ὁ Γ1 8} - 88 πηη. 

οη οὗ 1αἰη. Ηδποθ {πὸ 

096. αἸα]Θοίθ, 88 τι γ. οδαΐμ 

ἰΔπὶ᾿ ἴτοπι ἤόρεϑδᾶ-, 866 ὃ 688. 

«αἱ ρτουδι θα δὲ ἐμ0 ἀαίθ οὗ οἱνἋν 

ον νῖθπι οὗ δοοοπίιπδίϊίοη Πα ΔΙ ΓΘ 

τ ἔΟΡΙΠΟΙ ἱπυθβίϊσαίϊοη. ΤῈ 

'᾿ν ἰδ Βπη8] βΒυ}] 4 0108. 88 ἴῃ {{π|0Ὁ. 
Ἰθας [τ Νοτὸ τ] . ραθΠουθ᾽ (88 688. 655, 5), Ἰοδὰϑ 
τὰ ἐλέει ΤῸ Δ] δοσοηξπϑέϊοῃ τα8 τοΐαϊηϑά. 

«4. "]ὰ [τὶ 8ἢ. 

οοδξ ὁ {160 [ὉΓΠ] οὗἁἨ ψογάβ, ῬΓΟΥΘ 

ὁ ῬαΡΙοΟάα (80 ἤἢγβὲ βυ}]4 0 ]6 δὰ 

οὐηρ (0 {Π6 ἀθγθ]οριημοπί οὗ δῃ 

ἐἶϊοπθ Ρουθ ἰῃΏ ὨΟᾺΠ ἔοΟΥΠῚΒ 

οΥ Θοῃῃρουπά. Ο.Ἶν. ποολὲ Οὐ οτη. 

Ἶν. οἷοίῃ Ὑδηονηθα᾽ Οὐ Βτοέ. οἷοί 

4}1. 7 ί-οα8868: ἰῃῆ6 βδοοθηῃηξαυδίϊοι 

ἰϊ8 Βοιηδηοθ ἔογπι, ΕἾΘΠΟἢ ΤΥοψεξ 

ΒΘ ἀοΥΒἢρ, ϑαρογίου ἐγ, ὈΘρΙ ΠΡ» 
Ἐρό-ιι6881ι-8 τ-α Ἐξο-μοα -εἰμ- (Ο τ’: 

ἀουίναινο ἰῃ -ἄζο- ᾿ἰό-ιιο58 Κο- 

γϑοφ 'συϊάθ, Ἰοδάδν, ομϊοῦ ΟΟ Κοὶ!. 

ἐν; {86 ρτοδὲ δηδαυ νυ οὗ ἐπ6 80- 

8 ἴγοπι ὑῃ0 ἐ- ᾿πβίθδα οὗ Ἃ- ἴῃ 

ἰς ὈΓΆΠΟΝ. 

616 ἵᾶαβ ἃ αἰ ἴθγΘποΘ ΘΟσΟΓΙΏρ 88 

Β4 ὈΥ̓͂ ἃ ΡΥΓΘΡΟΒΙ ΟΠ οὐ ποί. ὝΥ Β1]6 

1η1{18] δοοθηζαδίίοη (6. ρ. Ο ἷσ. 

85), 86 οομῃρουπά γοῦῦ γὰ8 ποὲ 

[86 ψογά, Ὀυΐ οη {86 γϑί βυ}]80]6 

τα δ᾽ ηδίΐοι ; {Π6 ἱπιρογδίϊυθ ἔογπιοὰ 



Αδορηζαδίοπ 1η Ο.[τΊ 8}. 551 

ἢ ν΄ ἐπα ργδροϑιίοι ὈογΘ ἐπ πογα-δοοθηί, αὶ 

Ἔτθν, ἴὸ θῸ. γχοίουγθά ἴο πΠ6 ργῖπι. [πᾶρ. σϑγθα] 

Ἴ πο. δοροπἐιϑεοη ΟΥ̓ ἐπ6 Ργῖη. [ηαρ. 8 θογαϊπαΐθ 

ἦν ΤΟΙ η6 1. 8η41 ρΟΠΘΓΑ 804: {πΠ6 ᾿πηρογδίνγο 8]0η6, 

ν πὸ γ͵δοα ἴῃ πὸ ϑιθογαϊπαίθ βθηύθῃοθ, β{}} γορυθβθηΐβ 

αἰ πατίοη. οὗ {Π6 ρῥεϊποῖραὶ βϑηΐθποθ (ορ. ὅκὺ. ργά-δμαγα, 

αὔτ τε), [τἰ8 ἢ48. δοϑὲ ργοβογυθα ἐθθβθ γοἰδίοπθ, 6. Κ. 

οι νοβοοῦ, θὰ ἱπῆροῦ. ἐό-ημἑ ᾿σοβοοσο; οο- δέν α “ον 18, 

τος θαὉ πηρον. ἑάϊδν εἶ Ἰατίο, ἀαίθ. ΤΠ ρυθῆχ ἔογπη ἀο- 
ἢ εὐ 5η0 8. ὑπαὶ {ῃ6 Βειίδηπῖο ὈΓΆΠΟΪ ΟΠ06 Βῃθγοα ἴῃ ἐπ θη) 

{ΓΠασπογβθη ἤοναθ Οο]ξ. ΥἹ 811). 

ΤῊ δος ἐπαΐ, ἴθ (π6 ἐπ οὗ ἐπθ ῥγῖπι. Κϑ ἐϊσ ἘΠΊ ΑΥῪ 

Ρογιοά, ψῃθη ἐπ6 [ἰπἰ{|4] 8011 80 168 γϑοοῖνοα {6 πογά-ϑοοθηί, 

ΘΟ ΙΠΔΙΟπΒ. ἰκὸ Ο.[νν ἀο-ηιόίλια ἀϊὰ ποὺ ἰακα {Π6 δοοϑηΐ οπ {86 

ΡΓΘ- ΡΟ το η, ῥγούθα ὑπαὶ {116 Ἰαίίαν ὰ8 πού γοῖ ἔμβοά σι ἐδ6 

γ ΓΌ4] ἔογπι ἱπίο δὴ πα ͵8801}0]6 απὶΐγ. ΤῸ 5 οὗ 605- οἷο. 

Ροϊπίθ αἷἶϑο ἰο {{||8 88 Μ1}} Ὅ6 866 ὈΘΙΟΥ͂. 

Τῇ ἴᾺ Ὁ 6 τοι! ομϑΐρ9 οὗ συϑῦῦα] δοοθηζιδίϊοηῃ 8]10Ὲ 

{ΠΘηΒ 68 ἰο Ὀ6 ψιπουὺ ΑΙ ΠΟΥ σομποοίθα ἢ (086 ΠΟ 

6 ΠιΙδύ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟ ἴου {π6 [πᾶρ΄. ρυϊπἶνγο ρογοα. Νον [τῖ8} 

8{1}} 9008 ἃ τ]6 οὐὁἨ δοοθηξιδίϊοη ὙΠΟ. 4180 860πῚ8 ἰοὸ ἀδίθ 

ἔτοπι Ῥγῖπλ, Κα ἐἶο, υἱΖ. ῃ6 βᾶπ|θ δοοθηζαδίϊοη 88 ἴῃ [86 ἱπιρογα- 

ἔνθ 1. δϊογ {π6 πρίν ρδυ168 ηὖ πὸ 'ποη᾿ (παρ ὲ δὶ ποη᾿, 
σομὲ ᾿αἴ ποη᾿ βίο.), πῶ μᾶά πᾶσ, 'που᾽; 2. αἴξζον {πὸ το ίϊνθ (ϑ)αζ), 

1 1 ψ88 βῆχα ἰο 4 ργδροβίίομ, ᾿ποϊααϊπρ [ἢ 6 ΡΥ 016 15- ἼΠπ 

ΒΙΟἢ᾽ δπᾶὰ (μ6 σομ πού οη8 αγ-αρ- αἰ, α͵-αγι- ᾿οατη᾽, 60-- 'ἀ0Π60, 

αὐ᾽; 8, δέον {π6 ᾿πίθυτοραίίνο ρϑγίϊοϊθ ἱπά- ἐμη- ἐπτ. ἘΠ ρα. 

ἔργ οι ἀϊοο᾽ Ὀοβί4θ αὐ-δέμγ, Τμαὺ {18 δοοϑηζιδίϊοη ρ068 

ὈΔοῖκς ἰο ρῥγίπι. Κα ὶεῖο, ἰβ βϑῆονη ὈΥ {μ6 ἀουῦ]θ ἔογπῃ 60η4- δὰ 

οόμι- οὗ [86 ῬΓΘΡΟΒΙ ΟΠ, ΘΟΓΓΟΒΡΟΠαΙηρ ἴο [μαἰ. οἰ". Τὰ σ05- 

ὀοσαΐ ᾿ἱροβϑαπί᾽, Ὀὰὺ πη οὐηιοαΐ 'ποπ ροβϑαηθ, ΤῈ6 ὑγϑηβι 0} ἔὙΟΠῚ 

γε ἴο Ἡ οδπποῦ Ὀ6 ΘΟΠΙρΓΟ ΒΘ ἀθα ἔγοπι ἐπ6 αἰ βθγοηοθ οὗ δοοθηΐ- 

αδίϊοη ὈΥ 1861, πὰς ΟὨΪΥ ἔγοῃ ἐμ ῥγΐὶπι. οἷο βουπά Δ Ὁ 80- 

οοΥαϊπρ ἰο ὙΠΟ Ηπ4] -Ἢ Ὀδοαπ6 -ἢ (88 211. 657, 8); σοι ὑππ8 

Ὀθοϑιηθ 605 δὖ ἃ ἐϊπ|8δ ὙΠΘη ἃ8 γϑὲ πὸ οἴοβθὺ οοππθχίοη ὙΠ 

ἱπητη  αἀϊαίθ!Υ βυοοθοάϊπρ, σου] ἔογπιθ δὰ Ὀθθῃ ἱπίτοάποθα (ο0Ρ. 

΄ 

΄ 
΄ 

᾽ 

'ῷς ͵ 



52: ᾿Ασσαπεκαιση τ ΟἾσ. δε ὐσεεπασο. 5 68ὲ. 656. 

Ποῖ. “πόὐ-δαέα Ἵ ἀεοϊ. 8 681). ἘΠ. τεϊεπέιοα οὗ ἰδο σι ἴἢ 

πὶ οθεαΐξ Ὑ1Π τποὰ ματα ὕὅδαιι ἀπο ὡν [δὲ ϑ6 πὰ» ἐ38δὲ 85 ἴῃ ἐδ6 

πηροτπῶνο. τδωὲ ἴα 86 ἥτγτη εὐπποτίοσαι οὗ [86 ῥτεροδίῖου στ 

λα τοσὸ διμὲ ("6 δοεοπίπαεῖστ οὗ ούνο- ἴὰ Ἐξ εὐπιεαὶ σετὸ ῥτῖπι. 

ΚοΙῆς. [ς δαθ ποῖ γοῖ ὕθοῃ βαιιβέβοιονι οτρίδιαρὰ Βον {δ} 

πιοτῆσι οὔ δεεοπίιδίοι ἴπ ἴδ ἐ686 οὗ ρεεεεάπερ πορδίϊτε μαγίοῖθα: 

εἴς... τϑᾶ ατἵτιυοά ἂὲ πὸ ρῥεῖπι. Βοίξσ. 

Ἐπυῖρέμ, ἱπβοτιρ ἔσοτα ἔδα ῥεῖα. ἱπᾶρ. ρετιοα, γεοῦδοϊγ 

ἀρροατπ ἴθ Ὁ [τ εὐ Οὐγιν. ραν»-Ρ τεσ θοάγ᾽, ΟΟΙτ. κο- οἰ 

Ονπιγ. κπε-Ρ ααίϑητῶπι, ὑΠπ5΄ (9Έ ΒΥ ἰο ὃ6 εοππεείοα ἀἰτγοείϊν 

πιτὰ τ. -τὸρ, ππσὸ ψ͵ὸ 5δου ἃ ἐτροεὶ "εδέελ "ἨειοἈ). 

ἢ 686. ἴδ ἀεεσπέποτίοι,. ἐδαχεείοτινο ἴα ἐδο [2πὲ μδγδρτδρὴ 

δὲ τι πιτῖτο Βοίῃς, ἀρροῶζσπ ἴὸ Βᾶγο ὄσροιιοιοοῦ πὸ πιλέογι δὶ 

ἀἰτόσαπυα τ [6 ϑφθεῖαὶ ἔγσι5 ἀοτοίορεαο: ἄοπε ἴο ἔδπο ΟἹά 

[τϑϑ ροσιοὰ. 

Ἦν τδὸ σεχυασὶν ἐχρίγαιοευ ποξά-δεεετέ οεεδεοπο ᾿π ΠΙΔΗΥ͂ 

ἐπα ϑυππά- ποι κοπῖησ ἀπ ἴσα οὗ συ} δρίοβ, ἢδ8 θδθεῦ γοτηλγκοά 

ἴω ἐξ 686. 99. 90. 93. 108. 618. 693 τεῖυ. 1. 634. 651. Οοηθο- 
ἀαρπτὶν το πνσ, τονοῖβ τειλιαοὰ ἰδεῖς ηαδ δέτε δηάὰ αὐδηί- 

ζλτο ἀπξοσοαύοβ πὴ εὐπρασδεῖιτα ραΓΙΥ ΟΔΙΥ ἴα ἘΥ[|40}65 ἀπ ογ 

ἴδ ρυπεῖραὶ δεεραῖ. 

ἯἜε Βατὸ θδο πὶ αὶ 638 τπδὲὶ ἴὼ ἃ Ἴοοσίδιω ργοιβίοσιο ρογιοὰ 

οἵ ᾿γϑβ τς 5:8 016 τανπιράελίοῖν (ΟΠ οπιαρ {6 δοοοηϊοὰ βΥ]] 8 Ὁ ]6 

ἴὼ {τὐστ δὲς δὶ ρου Παδὲς ποτὰ μδαὰ ἐμ πραϊκοϑδί δοοοῃηΐ, 

εἐρ. 68. 5. ὅδε. οἰ γέ Βεβθ 68. 86. εἄγαΐ, ἰο ποπι. οάγα 

Ὑπεοδὰ. 
Τῆς ρεπι. Κοῖτπε δεεουίαδῆου βαδοτο στοαίου οδηροθ ἴῃ 

Βυιιδηηῖς. ΟὙτηγῖς δεοοηῖβ δ᾽ ποδὲ 8}} ροΐγϑυ Δ ὈΪθθ οὐ ἔπ ρθη]. 

Μίδιϊοῖξ δῖα. ποῦ ἐοιαρ!οδίοα ἴὰ 65 Βτοίου. 

Οοντιβδηῖς. 

8 686. γοιεῖβ ἴτε, ἰτεαϊοὰ ἴῃ ὃ5 5830. 581, βῃονβ ὑπαὶ 

{πὸ ργῖμι. [πᾶὰσ. ἔγοθ δοσοηϊιδου δὰ 51}}} Ἰοὴρ' δχίβίθα ἴῃ ἐδ 

ΒρΡοοῖὶδὶ ρῥγιπιῖῖτο Οογιδηῖὶς ρογῖοᾶ. Οπ ἐδ σΠΓΟΒΟΪΟΡΥ 

οὔ τι 5 βουπά-ἰανε ἐρΡ. αἰϑο ὃ 541. ΤῊ πογά-δοοθῆὶ δᾶ δὲ ἐμαὶ 



8 686-- 681. Αοοθπέπδέϊοι ἱπ ΟϑΥπιδηΐο. 558 

{ἰπ|θ6, 88 ἢ88 ὈΘΘΏ ΤΟΙΠΔΙΚΘα πῃ ὃ 610 Ρ. ὅ8θ, 8ῃ οχρίγδαίουῃ 

Θμδρϑοίθυ. 

8 681. θυγίπρ, {ἢ ρτίπη. αὐθυπηθηΐο ρουϊοα ἃ ΠΟῪ ΘΧΡ γα τ 

δοοθηξιδέϊοι οαπι6 ἰπίο δοίην, ὙΠΙΟὮ ἰπ 411 πιαίθγία] ροϊπίβ 88 

β᾽ πᾶν ἐο ἐμαὶ οἵ Κα] 10. 

ΤΊΘ ἢγοὶ 8018 0]0 Ὀθοδτηθ ἐπ ὈΘΆΓΟΥΡ οὗ ἐπθ δοοϑθῃΐ ἴῃ 

ΒΟΠΉΪΠ4] ΌΓΠ.8, ὈοΐΝ 5᾽ π|ρ]90 δηᾷ οοτηρουηᾶ. Οαοίἢ. Κ44αν ΟΗΟ. 

άϊον» οἷο. ὩἙαϊμοτ ἔγοιη ῥγίπι. αϑγῃ. ἤγάδεν-, οἹᾶον ᾿γζαᾶόν.- : 

ϑΚν. ρίάγ-. Θοίξῃ. λάϊαι-8 ΟἨΟ, ῥόϊῥ τηδππθτὺ : Β5κν, ζδίι-ὃ, οἱ. 
ἀπάα-υαμγαὶ ΟἩΟΘΟ. ἀπμί-ισμγεἑ ᾿Δηβυγοτ,. 

ΤῊθ δἰ π|016 νον Πα ν86 ἰ00Κ πη 14] δοσϑηξυδέϊοη. Οοἰῇ. 

οι ΟΗΟ. ερἴχχι 'ψ Κπον᾽ ἔγοπι ργῖπι. αογηλ. "μδμηῖ, ΟἹ ἄοΥ 

“ὐἰωη : ΒΚν, οἱάηιά. ὟΑοὐῃ. 54{.( ΟΗΟ. δόσσε Ἵ 5οἐ᾽ ἴτοιη 

Ὀτίπι. αοστ. ἔβαάζ δ, οάον ᾿βϑαίέϊ : 8κν. εαἀάψαηι,. 

Οη ἰδ6 οὐμοῦ μαπᾶ ἴῃ ἐπ οοτηρουπᾷ νϑτῦ ἢ) {Π6 ἢγϑὲ βυ]]4 00 

οὔ {Π6 ΒθΘοοῃμα ΙΠΘΠ ΟΡ τροοὶνοὰ (Π6 δοοοπί. ΟΘοίῃι, γγα-  ι8α 

ΟΗΟ. ,αν-μδει Ἵ Ιοϑο΄. ΟΗΟ. πν- οι ἽἹ οχεϊγραί, ἀθβέγογ, 

δχϑογαίθ,, ορ. 2 ́ἀ-ἰέ 'βοοϊπθ᾽ : ἐγεϊόιδδηι Ἵ ρου ορ. ὠν-ἰοιδ 
Ῥογπηιϊβοίοη᾽ ; οὐ-ἰάχχι Ἵ [ογρῖνθ᾽, ορ. ἀδιιας 'Ῥραγάοη᾽; οἱγεφάμφιι 

Δοβοῖο᾽, ορ. ζΖώγ-σαηρ 'Δοϑοίίο᾽, 4180 Αρ8. ζϑα-ἕιοσ Ρ]. 'σψφαϊρηηθηί᾽ τεξ 

αοίῃ. "σαείξυῦ8β. ΤΊ αἰ ογοπί ἔογτηβ, τ 810} ἐπ ῬΥϑὴχ δ88ι:|608 

ἰη Θοὐῖ. απα-δοίία Ἵ ομϊάθ᾽ απῶὐ-πα7α Ἵ δηθνοῦ ἀπ απήα-δοῖξ 

Ὁ] τθ᾽ απαα- Πα 8 ̓ ΔΉΒγΟΓ᾽ 50. ἐπδὲ ἐπ 8 δοοθηξιδίϊοῃ οὐὗὨ οοχη- 

ῬΡουπάραά νοῦῦθ ψὰβ ἀπ ἴο (6 δοὶ ἐπαὺ [6 ργοροβίἐϊου ἀϊὰ ποί 

ἔοττῃη ἃ ψογά-ὑὙ ἢ {Π6 [Ο]]οίπς νοῦ. ΤΘ ρτο- ἀθγιηδηΐο 

ἴοττη οὗ ἐπθ Ργϑῆχ ψδ8 γαπίά (ορ. α΄. ἀντα), δπὰ ἰἢ {86 ῥτίπι. 

Θοόγῃ. πάσα ἴθ απα-δοίία οἷο. Παᾷ Ἰοβὲ 8 4] -α, {Π|8 1088 

Δ ΟἿΪ ὃ6 οχρίαϊποα ὉΥ ἐμ ἸΔῈ οὗἩ Ηπ4]8 (8. 660, 1), {δ8 

απάα τουϑὲ δὲ {παὲ ἐπι πάνθ Ὀθθη 81] 8ῃ ἱπάθροπᾶάθῃης ποτά. 

Ορ. ΟἿ. οοη- ἴῃ οοηεόσαΐ ὃ 684 Ρ. 59]. 

Ἐθπι. ΤΠ ἐπιθϑΐβ ἰῃ Θοίδίο, 868 σα-"-ἰάδ)αί8 'ἀο γ9 ὕπνο Ὀο]ίονθ»}᾽ 
σα-μεπυα-δξποὶ Ἵ πΘ βὰν δυρεί;; δί--σἰ δὲ 8.41} πῃ6 Βηά Ῥ᾽, αἰΖ-μῪ- βαη-ϑαί 

διὰ π0 ἐΐθηῃ βοϊχζοά᾽ (860 Βογηπαγάξ οἡ 1. Οονίπίῃ. ΧΥ͂, 15) δθϑπιβ, δὲ 
βγϑὲ βἰψμξ, γοῖ πιοτθ ἀϊβ ποῦν ἰο ροϊηΐ ἴο {18 8180 Κ οοῃπθχίοη οὗ {9 ργθ- 

1) Ῥθϑοποπιϊηαέϊνοβ ᾿ἶὸ ΟΥΟ. ἀπέιρεγέσιι Ἴο δηβυγογ᾽ ἔγομι ἀηριγ ἐν, 

ὠὀγοδεπάφη Ἴο ἰοβ γ᾽ ἔτοπι ἡγοδι αὐ “ἐοβυϊπιοπγ᾽ ἀο ποῖ οὗἨ οουγθθ 6] οπς 
ἴο ἐΠ18 6]488. 
μ.1 ἐν ιν 

.. 



554 Αοοϑπηέξυδίίοη ἴπ ἀοτγιμδηίο. 8 681. 
---...-.ἔἜ.«.«-. 

Ῥοβιείοη υἱἢ (πΠ6 υορῦ ἱπ (9 ῥγῖπι. Οὐτγ. ροτοά. Βαὶ ΕΙυρσο (Κυδη 
Ζίθοιτ. ΧΧΥ͂Ι 80) αϑϑυπιθθ ὙΠ ρμοοὰ τγϑάβου ἰπδὶ [Π6 ρῥγοῆχ παϑ ποῖ 
Ῥγοο ἶο πθτο, δὰ πδά {πὸ {}} δοοϑὺΐ δπὰ ἐμαὶ ἐπ συϑγθαὶ ἴογπι ΜΔ8 θη- 

ΟἸ10, 8 68 ἴῃ βΚγ. ώρα εοα ἰἐδίμαίἐ οἷο. 1 {π18 8 τρις, {18 πιο 818 
ἄοθϑ ποὲ ῥῦουθ δηγίππρ [ῸΓ 66868 |ἴκὸ 7γ.,α-ἰμ8α. 

Ιη Οἰδγπιδηΐο, 80 ἔᾺΓ ἃ8 Ἧὸ οδῃ 866, {πΠ6 ἱπηρογϑαίνθ οὗὨ οομι- 

Ρουπάβ ἀοθβ ποί, 48 ἴῃ οι 8 684, ἔογπη δὴ δχοθρίϊΐοῃ. ΕὟΓ 

ἀοιὐμίο ορ. απαδίμαὶρ Φομπ ΧΙῪ[ 44 Ἴοοβθ γο᾽, απάλα 7) Ματκ 

ΧΙ. 80 ἌΠΒΥΟΙ γο᾽ ποί σπάως.0 [16 δὰ ἐδὺ8β πὸ ἀουδὲ (6 
δοοθηζυδίίοη οὗ {π0 βυδογάϊπαίθ ϑδηΐθηοθ οὐ ἴῃ 8ΘηΔΙΟΡΥ͂ οἵ 

οὗ νυ 8] ἔογπιβΌ ἀπ οχίθηβίοι οἵ {Π|8 δοοϑηϊυδίϊοθ Ὀογοπὰ 

18 ΟΥ̓ Ίπαὶ ΒΡΠΘΓΘ ΏΔΥ 6 ΟὈδογυθὰ ἴῃ (6 ποὺ ἐΟΓΠΊδίϊΟ 8 

ΥΠΙΟἢ δἰίϑοι) ὑμθτηβα  γ68 οἰοβοὶν ἰὼ ἐῃ6 γοῦῦ. Τῇαΐὶ (Π6 ρβββῖγδ 

Ρδυί οἱ ρ]98 δα οΥρΡΊΠΔΙΥ, ἰπ ἀργθοπιθης ΜΠ δι. μγά-δηγία-8 

οἶθ., {π6 πομἶπ8] ϑοοθη υδίοη, [18 8ὲ}}} ϑῆονπ ὈΥ 6. 5. ΟΘοἐ}. 

μα α- αλιία ᾿αἰδοτοοί θοβίάθ απά-βάφικ)αη ἴο ἀο᾽θογαίο, ΟΗῈ. 

ἀπίαγ-ἰᾶη Μοά. ΗΘ. ὠπίογ-μαη δα Ὀ)θοί᾽, ἀὐνμἢ- πολέ ῬογίθοιὋ (ἰὼ 
αἀμγμδ-ηφαη), ηιϑδὶοἰ 96} ᾿Τηϊδοαυγιθα᾽ ((0 ον ὐδθϑὲ- παρ), ΑΒ. 

7νἀ-εοὔ ᾿ἀοδρὶβοά᾽ --- οἰ. ἤγα- 8. Βυΐ Ὀθοϑιάθ {1686 δ δα 

οί. απαςϊ 8 απα-ὑΐέαμ5, ΟΗΟ. αγ-"όϊαη οἴα. Ορ. Κ]υρθ ἰοα. 

οἵδ... Ρ. 68 δ᾽ 

Ἐπ 98 ἀθβοθηἀθ ἴγομι ργ6- Οθειηδπῖο. -ὦ ἴῃ αοίἢ. »ἐπἡ 

πα ποί᾽ Ξξ [,δ[. πόφμθ, πυσ-ῖ ἴδπι. 'ϑδοιι", ορ. μα, φμαό-φμθ. -ἢ 

ἵπ ἀοὐμ, ηλ (ΟΗῸ6. »ι͵|-}} 'πιθ᾽, ορ. ατ. ἐμέ-γε. 

ΤῊΘ ΠΟΥ δοοοπίυαίϊου οὗ ἀογπιδηῖο δὰ ργοῦθὈΪΥ οοοαϑιοηθὰ 

ἰο 8οηι6 ἀδθῶγθθ γον γ61 Δοβογρίϊομ ἰπ Π6 μγῖπι. Ὀπι ΡΥ ροτγϊοά. 

ϑθθ ὃ 688. 

ΤῊο αυθδίϊοη 18, ἀἰὰ [69 ΠΟῪ δοοθηίιυδίϊοῃ 80.186 ἐῃγουρἢ 

ἐμ6 ἀθνυθιοριμθπί οὗ 8ῃ οχρίγαίοσυ δοοθπΐ οὐ ἐΐθ ἢγβὺ βύ}] 4 ]6 

οὗ {16 ποτά, ψ  ο6 ἢ βἰγυρρ θα ἴῸΓ ἃ Ἰοπρ ἐϊπ|6 ὙΠ {Π6 οἷά πογὰ- 

ϑοορηΐ δηἀ ΠΠΔ}}7ἷ1 ονὐθυρονογοα ἰζ, ΟΥ 8 ὕΟΥΠΟΥ τρί ἴῃ Βαυ 

(Κυδμ Ζίβοιν, ΧΧΙΠ 129): ὝΠ6 ἐγαπβιθίοη ἰο (π6 χϑάὰ δοοθη- 
ἰυδίϊοη (τοοῦ δοοθηῃξιδίίοη.) 18 8η Δ Π8]001081 ἔογιηδίϊοη, ΘΟΙΙΡ]ΘΙθρ γ΄ 

ΟΔΥΓΙΘα ουὐ, ΤῊΘ οᾶδθ8, ἰῃ ὙΠΟ (Π0 δοοθηΐ γοϑίθα ὑρορ ἐδθ 

γοοί-8 114 Ὁ]6, ΘΓΘ ΑἸγοδαγ ὑπάογ (6 014 ργὶποῖρ]θ οὗ δοοϑηζιδίϊου 

ἴῃ {Π6 πιϑ]ου ἐγ, δηὰ {π1]8 πηοάθ οἵ δοοθῃἰίυδίίοῃ ἔμθῃ δβργοδὰ 

1.801 ἴῃ {π6 Οογηδηῖο ρῥυϊ πηι ῖνο ἰαηρπδρο, βῖίποθ ἐδ6 ψοΓα- ἔΌΣΤη8, 
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απο δα ἐπα δοοοηὶ οπ {Π6 ϑπάϊηρ, ριδάυα!Πγ ἰμγον ὁ Ὀδοῖς 

οη ἰο ἐδ6 τοοὐ 8υ}1 4010, Τα ἱπ οογίαϊμῃ οα868 ἐπ ΘΠΘΙΟΡΎ οὗ 

ἔοτιηβ, δοοθηίθὰ οὐ ἔμ βγβὲ 9014 0]6 ἔγοπι οἵ οἷά, δὰ ᾿ἱπῆμθποθ, 

ἴ8 ποὲ ἰο δ6 ἀρηϊοᾶ, Ὀυξ 1 ἀο ποί ἐπῖηῖκ ὑμαὲ τὸ σὴ τἱὰ οὔγ- 

ϑ6ἶγθβ οἱ (ἢθ δβϑυτηρίϊοη οὗ 8 ἴγθο ἀϑυϑὶορτηθηΐ οὗ {8:9 γθοθββῖνθ 

δοοθηί. [ἀο ῃοὶ 866 6. 5. ΒΟΜ {Π6 οἴθοί οὐὁἨ δῃδίορΎ [608 08 

ἴῃ ἐπ οα86 οὗ {9 πυπιθῦοιβ ΡΟΪΥΒΥ]ΔΌΪο δαάυθγθθ δηὰ θγθ- 

Ροϑ  ἰἰοπθ Ὑμοαθ ἰπ 8} 80}180]106. 848 88 Ὀθθῃ θβϑίβὈ] ϑηθὰ ὈΥ 

οΥΠοΥ Β ἴα, πδα ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΪΥ 0 δοοσθηΐ. 

8 688. [ὰ αοἰμῖο ἐμοῦ ἅτ 8 ὨῸΠΠΊΌΘΓ οὗ βουπᾶ- ΘΑ ΚΘΗ ΠΡ8 

ΜΙΟΝ ΒΠΟΥ ὑπαὶ {Π6 ΠΟῪ Οδγηδηῖο ἀοοθηῤαδίίομ τϑηηϑ θα [ῸΓ 

8 οογέϑίπ ἐπι ἰῃ ἐμ ἷ8 ἀϊ4]6 οὐ οὐ ἐμ6 0160 ἀποπαπρϑᾶ, 6. ρ΄. 8άΐ7α 

Ἵ 5οι᾽ ἤτοπι ᾿βάξϊδ, 8:2}78 8οπβ᾽ ἔτοιη ἐβϑιώρμίμς (ορΡ. τ {Π|8 

φίιιβ ἴτοτῃη ᾿ηΐμα-2, 8 119 Ρ. 156), δαέγ 8 ̓θοατοβῦ ἔγοπι "δέγιξί. 

866 ἃ 685. 6θ0. 
Τὶ οαπποὺ Ὀ6 ἀροίἀοα ψιἢ οονίαὶ αὐ ὙΠ Ππϑίμοσ ἐΠ|8 βυβίθπι οὗ 

δοοϑῃἐιδίϊοι οχἰβίθα 5801}}} δὲ ἐπ ρϑυϊοὰ οὗ ουν τπηοπυπηθηίθ. ΤῊΘ 

αἰἑογαίϊοηϑ ἰῃ Οοὐμὶος, τ ΒΊΟΝ ἀρρθδν ἴῃ π6 ρογοά αἴον Ὁ]Η]48, 40 

ποὲ Ῥγθυθηΐ 8 ἴγοπὶ δϑϑυτηΐησ ὑπαὶ [86 ἐγδα! οπ8} δοοσθηξιδίϊοη 

μαά γοπιαὶπθα, Ἀπ 80 Μὸ ΠΙΔΥ 6] ἐμαὶ 1Ἅ 41] ΓΘΠ,Δ1Π. 

8 689. ἴπ ὟἢΠοϑὲ ἀδθυπηβηΐο, ΘΒρΡΘΟΙΔ ΠΥ ἴθ ΠΡ αἀθγδη, 

{Π6 ΠΟῪ δοοδηξυδίϊοη ἢδ8 ρογϑίϑέθα ἰῃ ἰῃ6 πιδίη ἀοσῃ ἰο ἐδ 

Ῥγθβϑοῃΐ ἀδΥ. 

ΤΙο 'ίσεοέ ἀογιηδηῖο ἴα οἵ Βύποορθ (8 6395) β8ῆογγβ 8 

[μ6 ροϑίἐϊομ οὗ (6 ψοτὰ δοοθηΐ, δῃά δὐ {Π6 ϑ8π|0 ἰΐπ|0 {ἢ 6 

το αἰΐοη οἱ βίγοϑθβ, ΜᾺῸ (6 δοοοηίβ οὗ 80] 0]68 ψιπουν ἐπ 6 

Ὀτὶποῖραὶ δοοοπὲ, δὰ ἰο οπὸ δῃοίπμοσ. [1 6. ρ. ἴὰ ΟΗΟ. ῥόγέα 

(Οοὐμ. ἠάμϑβίαα) (6 ἡ γὰθ ἀτορροά, δυΐ τοπιαϊποα ἰῃ πόγίξα 

(ἀοί!. μάξίαα), ἴμ6 βθοοηά 8014 0]0 πιυϑύ πᾶνθ πδὰ ἃ ὙΘΆΚΟΣ 

δοοθηΐ ἰῃ ὑπὸ εγβδὲ οαδθ ἐδ ἴῃ (ῃ6 βϑοοπᾶά: δηὰ ᾿όγία 8ῃ0γ8 

ἔαγίμογ ἐμαὶ ὑπὸ ᾿αϑὲ 980114 016 ἴῃ {π6 οἱάθγ ἔογιι ἡδμόγια μδά ἃ 

ΒΘΟΟΠΔΙΎ δοοθηΐ. Αοοογαΐϊηρ ἰο δὰ] (Ρα]- Βγδπϑβ Βοίίγ, 

ΥΙ 186 44} {π6 ϑθοοπάδγυ δοοθηΐ ἴῃ ρου Υ 14 0]69 ἀἸὰ πού ΠΙΘΓΘΙΥ͂ 

[Ο]]ΟΥ͂ πιθοδηῖο8] γουξηο, Ὀπὲ 8 συϊαοα 480 ὈΥ Ἰορίοδὶ ρῥγίῃ- 

οἶρ]68β. Τη6 Ἰορίοδὶ ομδγδοίου οὗ ὑπ Βοοοῃμ ἀδυῪ δοοθηίθ 18 ΒΠΟΎΤΗ 

ΒΥ ἐμποῖὶγ ναγγίηρ αιξη (Ὡ6 βοχίοη ἱπ ἐμ βᾶπιθ Νοτᾷ. ΤΉϊΒ 
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Θ. . ἔΠ6 οπάϊηρ οὗ {Π6 ποῃ!. δπα 800. 80, δηἀ ῬΓΟΘΘΌΪ 8430 

οὗ (86 ρ]ιγαὶ ᾿ιδά ἃ ΘΑ ΚΟΥ σταὰθ οὗἉ δοοοῃὲ ἔμαῃ ἐπ δηάϊπηρβ 

οὗ {Π6 οἴοὺ οδ868. 80 ἰῃαΐ ἱπ ἐΐθ6 ποπὶ. δηὰ δ06. οὐ ἐγι8υ]} } δ Ὀϊς 

ΠΟῸΠΒ 6 ΡΘΠηῸ] Πα ΒίγΟΠΡῸΓ δοσθη -ϑίγοδα ἤδη ἐπα ᾿ἰαδέ, π Δ 1]6 

ἴῃ (6 ΟΥΘΥ σΆ868 (ἢ6 Γϑύθῦβθ ποὶὰ ἰσαθ. δὰ] οοπ]θοίαγοβ ἐμπδὲ 

ἔπ 686 ἔπποίϊομαὶ αἱ θΓΘμοΘ8. οὗ δοοθηΐ ἜΓΘ δἰγΘΔαΥ ἴῃ Οχἰβέθῃοθ 

ἴῃ {ποθ ρῥυϊ πη ῖνο Οθγιηδηῖο ροσὶοά. 

ἴῃ ἃ πυπ)ῦον οὗἁ οᾶ868 γ ΟὟ 6] 088 18 ἰο ὈὉ6 δχρ]αϊπθα ἔγοιι 

ἔνοαιοπὲ πο οἰ ἐἶο ΟΣ Ῥγοο  ἶο ἀ86 οὗ (6 ψοτά. ΤῆυθΒ ΟΗΟ. "ιο 

ΜΑΉ ἴγοιμη ἐπ|0 ἵπαη, 866 Ρ. 484: οἶς Ἰαθ᾽ ἀαΣ μα πἢ ἤπαὶ 

ΥΟΥ͂ΘΙ 088 ἱπ οοηὐγαϑὲ ὙἱΓ 800} [ῸΓΠΙΒ 88 οὐφηλῖῆ, 866 τ. 517. 

Ορ. αι] ἰοο. οἷν. ὑρ. 125. 182. 144 δηα οἰβθνοῦο. 

Βα] ἐϊο- ΒΒ] νυν οηΐο. 

8 690. 1 πυδπίδη πᾶ 4 ρατί οἵ ἐμ ϑ'᾽]' ανοπῖο Ἰδπρυλροβ 

ΒΒΟῪ ἰτοοάοῃῃ οὗἨ δοοθηῃηίυδίίοη, ἀπά {πο γθ οδὴ 6 πὸ ἀουδὲ 

{πὲ {818 τηϑὲ μῃοά οὗ ϑδοοθηύαδίοη οχίθπθ Ὁ80Κ ο ῥγῖπι. Β]έϊς 

δηα ργΐπὶ. β΄ νόμο. Βαὲὶ {πὸ ἔγγο ὈΓΆΠΟΠΘ8 σὸ ἱπ ἀοίβδιϊβ ΟΠΪΥ͂ 

ΡΑΡ ΑΙ δαπὰ ἴῃ μαπά, δῃὰ ποιΐμοῦ οἵ {π6 ὑπο βυβέθπμβ αυϊί8 

Ἀρῖθο8 ψἰ ἢ {π6 βυθίθπλ ὙΠΟ τηυδὲ 6 ῬΥΘΒΙΡΡοΒΘα ἴον {Π6 

ῥτΐ. [πᾶρ΄. ροσγὶοά. 

ΤΠ ΠΘΓΘ 8΄0 ΓΘ νὸ ῬΟββὶ ὈΠ1}168 --- ΟἸΠΘΓ ΠΟῪ ῬγὶηοῖΡ]}08 

οὗ δοοθη δίῃ οᾶπη6 ἰπίο Ὀθὶπρ 88 ἴὰ οἶδοῦ πάρ. Ἰδηριδρθδ, 

ΜΓ ΠΙΟΝ σΔυΒ6 4 8. ΠΟῪ σψογα-δοοθηΐ Ὀὰΐ ὙΠΟ δγῸ 8[}}} δοποθα] θά 

ἔγοιῃ 8, ΟΥ {Π6 ἱππουύδίοηβ ἴῃ δοοθηῤ ὙΟΥΘ ἐπ6 δήοίβ οἵ 8η8- 

ἸΟΩῪ ΟὨΪΥ, {86 ο]α ἱπμονιἐθα ψογά-δοοθπὲ πανϊηρ ΘΠ σΘΠΘΓΑΙἸθοἀ 

αἰ θυ μ ἰὰ αἰβογθηΐ οδίθρουτῖθβ οὗ ἴοσθ.0. ΤῃῈ ]αϊξυ, 80 

ἔατ 88 ἷὔῪοε ΟΔΠ 860 δ΄ ρῥΓΘβθηΐ, ἰ8 {06 ΠΊΟΥΘ ῬγΟ Δ ὉΪ6 ΠΥΡΟΙ 6818 

δ ἐνγο ΘΧΘΙΙΡΙ6Β Τ]ΔΥ͂ Ὀ6 οΊΎΘΗ ἰο ΒΠΟὟ ΠΟῪ ἰπ {18 ΨΑΥ ἀουδ- 

[1008 ἔγοταῃ (6 ργῖτη. [πᾶρ. σψογά-δοοθηΐ οου]Ἱά ἤάΥθ αγίϑοη. ΤῈ 

δοοθηὺ [4118 ου ἐῃθ δπάϊηρ ἴῃ ὑπ ἴ. δῃηὰ 2. 8ρ. ἰὼ [1 πΠδηΐδπ, 

δηὰ ἴῃ ϑ΄Ι' ανοῃϊο (]. 6. ἰῃ ἔπ αἰ] θοίβ τ ἢ γοίδϊ θά [Π6 οτὶρίηαὶ 

ΒΙανοηΐο δοοθηίαδίϊοη) ἴῃ 4}} {π6 ρϑϑῦῃβ οὗ {6 Ῥγθθ. ἱπάϊδ. 

οοΥΓθδραμπάϊηρ ἰο ἐπ ὅ51ρ. νάμαπιξ (1πᾶρ. ἐμόφἠσν) : ἢ. οεὰὼ 

νοὶ, ΠαθΒ. υθδι τὑοφόξ' υθδόξ οἷο., Βυϊ,. σεσά υεσέξ τεχό οἷο. 
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ϑοσυίδη ὑὸσδηι οὐσξᾷ υὸξξ οἷο. (ἴοΥ οἱάον ἤνοσῶη οἷο., 866 8 692). 

9 ΙΠΔΥ ἀβϑυηθ ὑπαὶ ἴῃ {10 ρουοα οὗ ἔθ α]ὲ.-51αν. ῥγὶπι. 
ΘΟΤΩΤΆΠΗΪΥ, {6 δοοθηΐ 8 8ΙΓΘΘΑΥ͂ δ΄ ΔΠΥ ταΐθ οἡ {Π6 1. 86. 1) 

ΡυΒηΘ6α ἔτοπι {6 τοοί 8.114 0]6 ἑονγαγβ ἐμ6 δπά οὗ 89 ψογὰ (0. 
Τμοϑ κοι Ατοῆὶν. ἔ βαν. ῬὮΏ1. Υ 509 [.). ΤΠ το σοηβί θυ ΠΟῪ 

ἐμαὶ {π6 8θπᾶ] δοοθηϊιδίϊοη ἴῃ ΡΓΘβοηΐ ἔΌΥΠπι8 οοτηροθίηρ ἐπ ὅν. 

6. οἶ488 (ἐμά ἄπ) οὐμπηθ8 ἔγοτῃ ρῥγὶπι. [πᾶρ΄., (αὶ ἐπὶ8 ἀοοοπέπαίίοη 

ἐμβογθοσθ ἴῃ δυο ἔογηβ 88 {1}. βμζὰ Βιι88. ιν ἵΞ ατπ᾽, πιδῪ 
06 ἰγοδίθα 848 οὐὔἱρίῃμαὶ, Ἢ ἰἴ8Β ποὺ δαγὰ ίο οοῃ]͵θοίαγο ἐμαὶ ἴῃ ρτῖπι. 

Βα] ο-Β]ανοηῖο ἤμόδδ σὰ8 τηοα!βθα ἰηίο ἔμοδό αἴθ (86 δηδΙ ΟΡ 

οὗὁἩ ἔδιιζό. πὰ Τη1Πῃ. δπὰ 81αν. {Π6 τηϑϑο } 6 ΠΟ βίθηη8 ἰῇ 0 

ΠΟΥΘΡ ὨᾶΥα ῃθ δοοθηΐ οἡ ἐπ ἢπαὶ 8014 0]6 'ἴπ 6 ποιη. δηά 

806. 85. [1 τΠθη 6. ρ. {1}. ἀηα-8 ἀήηϊᾳ δῃηᾷ Βιι88. ἄψηη (Ὁ. Βυϊρ. 

ἀψην) οοττοθροπα ἰοὸ 8[κγ. αδᾶμηιά-8 αἰ δπηιά-ηι δα ατθοὶς θῦμο-ς 

θῦμοό-ν, {π|8 ΤΠΙΔῪ ἀθρθῃα οπ ἃ ρϑῃθγα !βαίϊοη οὗ (16 δοοϑηξαδέϊοη 

οὗ βοὴ ποὰμβ 88 [{}. οἷζξα-8. οἷἶξᾳ Ἐχδθ. υόϊξ (ΒΚε. υγὐξα-8, 
οἵκα-ηι). ΝΥ ΒΟΙΠοΡ [6 σψ 016 οὗ ἔπ ἀονϊδίϊοηῃ ἰπ Βα] ο-81αν. 

δοοϑηΐ ἔγοιη {860 ῥτΐπι. [πα ρ΄.) Π]ΔΥ Ὀ6 {π8 ΘΧρΙ]αἰπθά, γοϑίβ τ ἢ 

ΤΊΟΓΘ δοουγαίθ ᾿πυϑδίϊσδίϊοι 0 ΒΠΟΥΣ,. 

10 ΒΘΘπῚΒ {0 π|ὸ ἰὸ ὉΘ ΒΙΡΏΪΝΥ ργοῦδ 196 ἐμαὶ ἐπ Βαὶ]ύ.-51αν. 

ἱππουδίϊοηβ, 88 γορδγβ ἐπ ροβί(οη οὗ ἐΐ6 σογα-δοοθῃὲ, ὙΘΓΘ 

Ὀγουρῃὶ δρουῦ ἴῃ {118 ᾿ἰαίῦθν 86}, οὐίπρ 0 ἐπθ ἔδοὶ ἐπμδὲ ἐῃθ 

ὑποίοϊα αυ 6} οὗἩ ἐμ6 11}. 8} 8 016 δοοθηΐ 18 ἰδίου! 6417 οοη- 

προίθα ψι ὑπαὲ οὗ ατθοκ (δ 611), δουρὶ ὑπ|8 ἀνα] γ οὗ [Π6 

ΒΥ Π]ΔΌϊο δοοθηὐπαιοη ἢ88 ΑΙΓΡΘΟΟΥ ποίμίηρ ἰο ἀο τ ἢ ἐδ οοπίγαϑὲ 

Ὀούνγθθη 808 Ὁ]168 ὙΠ ἢ 84 8018 0108 τ! πουΐ {μ6 Πἰρῃ ἔομθ (806 
Ρ. 580). 

ΙΕ ἸΔΥ Ὁ6 ἔΣΓΠΘΙ πηθηἰϊοηθα ἰμαὲ Β4]{16-5]ανοηΐο, ||κὸ 4] 

οἶμου Ὀγάποιοθ οὗ ἰδηρίαροθ, ρόββθβϑθβ οἷα ἱπῃογ θα ϑπο  ἐἰῖο8. 

ΤΠ. πὸ-σὲ ᾿ποὺ Βαγο γ᾽  ὰδ- σὲ ΠΟ ϑυΓοΥ ἢ γΠῸ ἐποηΡ᾽, ΟΙΒυὶρ. 

1) ΤΘ ρτίπι. Β1ανυ. δπὰ Ο.Βυϊζ. ἕογπ ϑοζᾷ ΜΒ ποΐ ἴῃ ΔΗΥ͂ ὁ486, ἰξ 
18 ἐγο, {π6 [πᾶρ΄. ἴοσα “μεοῦ)ι, Ὀὰδ ἃ οοπ͵αποίϊνθ ἔοτπι ἐμοδὴἄηι τα Τ,αῖ. 
ρελαπι (800 ὃ 219), ΜΟΙ Βυρρτγθθβθά ἐμ ἱπάϊο. ἔογπι. Βηὲ ἐπιὶβ σοπΐ). ἴογ πὶ 

ἴοο πεὰ ἐπθ δοοθηΐ οὐ ΠΔΙΥ ὁπ ἐπ τοοῦ 80}140]0 δῃὰ τὸ ΠΙΔΥ 8880 
ἐμαὲ ἐπ δοοοπίυδίίΐοη οὗὨ [Π6 ἰηάϊδ. ἀπὰ οοηΐ. ἔογΒ 8 ἰάθη 66] αἱ ἐπαὶ ἐἶπιθ 

οὗ [μ6 ρῥτῖπι. Β᾽!αυοηῖο ρουϊοὰ Ὑμθη [0 νὑο [ὈΓΠῚΒ 6 γ6 υδοὰ 1πα θυ Εἶν 
ἰ. ὁ. ΒΒΟΡΠΥ Ὀθίοτο πὸ βυρργθββίοηυ οὗ ἐδθ ἰπάϊο. ἔοσπι. 
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πθ-90 π6-ὅθ, ἐδ6 βἰγοηριμθηθᾶ οοτηραγαίγο ραγίϊοθ η6 (οΡ. 5Κτ. 

πά 'ποῖ ἀπά 'θύθῃ 88) : ὅν. σῆα πὰ μά σἕα οἷο. ΟὐΒυϊρ. ηπεὲ 

ΔἾΠ1 Θπο εἶς Ὀθϑιάθ ηὔμδ, κὸ ΒΚ. τ Ὀθϑίάθ τμάῤψαμι. 1π- 

ἀοδηϊίθ ριοποὺπβ 1. ζα-8 ΟΟ Βαϊ. βίθμα ἤο- (θοαὶ. ζἄ-ἐ0}, 6. δ. 

Τα. πδκαβ ΟΟΒυϊρ. πτλέο (ἀαι. πἰςκοημ) πο οάγ᾽. 
8 691. Βαἰίϊο. 

ΤῊ δοοθηξιδίοπ οὗ Ῥυγυβϑίδῃ 1β ποὺ ΚηΟΗ. 

Τοὐῦο δἰνγαγβ δοοθηίθ {Π6 ἤγϑέ 8018 016, ἀπά ἰξ 18 οἴϑαγ ἐπαὲ 

(818 δοοοπίαδέϊο ἰ8δ γοῦηρου ἤδη ἰπ6 [0ῃ. ἔγθθ δοοθηϊαδίοη. 

ΤῊ βυ]]αῦϊο δοοθηῦ ἰβ οὗ ἃ ὑνοίοϊα οπαγαοίοσ. ο πᾶν ἴο 

αἀἰδεϊπρυΐθηῃ Ὀοέσνθοη Ὀτγόκθῃ (οϑίοβθθη) δηὰ ᾿θηρίμοποα (μ6- 

ἀθμπθ) ἰομθ: ἴῸγ ἔαγίμο ἰηϑογιηδίϊοη 860 Βο᾽θηβίοϊη Ὠ16 ἰϑέί. 

ὥργδομο 1 82 8, 

ΤΠ πδηΐδη δοοθηἰπδίίΐοη βθθΒ οὐ ἐδ ψμοΪ]6 ἰοὸ θ6 ἐπ 

ὉΠΟΠδπρΘα οοπ(ιηυδίίοη οὗ {Ππαὐ οἵ ρῥγΐπι. Β δ] ϊο. 

1 ἰ8 Θβϑβθῃ 4} } }7 ΘΧΡΙΓαΙΟΥΥ Γμτουρπουΐ, 88. ἰξ βθθῃβ, [6 

ὙΠ0]9 Βρἤοῦθ οὗ (Π6 ἰδῆρυαρο. ΤΤῇῃθ πιυβῖοαὶ δοοϑθηῦ ἀοθα ποΐ 

ΠΟΎΘΥΘΙ ΡΟΪΔΥ 8 βιιθογαϊπαίθ ρϑυί. 

Ιη οογίαίη 1 Πυδηΐαη αἰϑένιοίβ ἐῃ6 σογά-δοοθηΐ ἰ8 {ῃτονσῃ 

Ὀδοῖκς οἱ ἰο {Πθ ἰηϊξ184] 8.114 0 10. Τἷθ ῬΠΘΠΟΙΊΘΠΟῚ 18 Δρραγοπεὶν 

ταοϑὲ ΜΙΟΘΙΥ Ββργθδά ἴῃ [86 Νίοπιθὶ ἀἰδ]θοῖ, δῃᾷ ἴῃ ἐπὶ ο886 1 

της ροῦμᾶρ8 Ὀ6 ἀπ6 ἰο ἐπθ6 ἰηἥιθποθ οὗ ἐμ 1ωοἰέϊο ἀϊα]θοῖ (ἀ 68 

Κυγίϑομθη Ὠ 14] Κύθ8). [ἢ ἐπ οὐμοῦ ἀϊα]θοίβ, 6. ρ. ἐμδὲ οἵ ἀοαϊανγα 

(800 Βγυριαδπῃ [11. Ὑ ΟἸΚ8). ἃ. Μάγοι. ρ. 295), βυθῖῆ ᾿μθυθη 6 

οϑπηοῦ Ὁ6 ϑΒϑιη6α, Θχοσθρί ἴῃ ο86 ἐῃαὺ (6 δαβίθεῃ, 116 ποτα 

αἰ] οίβ βία αΥ]Ὺ Θῃαγο ἢ {6 οἴδηρθ, δηα ἐμ8 ἃ σϑοργαρῖοαδὶ 

οομηπηππ᾽οδίϊοη Μ10}} ἐῃ 6 ἀτθᾶ οὗ ὑπο ουίο Ἰαπρσυδρθ 6 Θϑἰδ 864. 

ἘΕτϑαποηί οἱδθογαὶθ αὐἰνοπιρίβ αν θθθη τηϑδᾶθ ἰ0 Θχρ]δῖῃ 

[μ6 αἰ θγθποθθ οὗ βυ}]δῦϊο δοοοπίυδίϊοη, ΜΏΙΟἢ 8 Οἱ. ὈΓΟΚΚΘη 

(5: οϑέοββθθῃ") οἵ βἰιστθὰ ( 6ϑο ἴθ π᾽ σίου 86] 6 θη 4). Βαΐ {86 
ἀοβουιρύϊομβ οὗ ἔπθθθ αἰβθγθμοθθ αἰ Ἐἔδ} τηδίογια!γ ἔγοθ Οὴθ 

ΒΠΟΐΠΟΓ; 80 ἐμαὶ ἰὑ ἴθ πού ΘΑΒΥ ἴο ἔογπι ἃ οογγϑοῦ ρἱοίαγθ ἔγομη 

{Πθ. ΤῈῸ ομϊοῦ ροϊπίθ ἃ. 88 (ὉΠ]ΟΥ͂ : 

1. 5δΒονῦ 80114 0108 αν 6 δἰ Τὰ Υ8 [6 88Π10 δ᾽ Πρ] 6-Ροἰπέθα δοοθηξς, 

6. 8. ὀὴ-ία8 (ου86). 8.114 0168, ἱπ ὙΒοῆ ἃ ἰδ οβυ δὶς ᾿ἰχαϊὰ 
ΟΥ̓ ΠΆΒ8] [ὉΠΟΥ͂ {110 βιιοσί ὙΟ 6], ἴου πὶ 8ἃπ χοθρίϊοῃ ἰο ἐδιἰ8 
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τᾺ]6: {Π686 βοιιπά-οοΙμ δἰ πδίϊοηβ βίθπαὰ οὐ ἐπ6 β8π|0 ἰθύῦϑὶ 88 {Π6 

ἀἸρμ Ποηρ8 (αἱ οἰο.). 
2. ἴῃ ἰοηρ 8014 0108, ὑπαὶ 8, ἴῃ 86} 88 ουηίθίη 8 ἰοῃρ' 

γΟΥΘΙ οΥἩ Βῃοτί γονοὶ -ἰ- ὁ, Μ, π884], Ιχαἱὰ, 10 πη ῖκθ8 ἃ αἰ θυθμ ὁ 

πΠϑίμοῦ (ῃ6 τποιηθπί οὗ (ἢ6 ργοαίθαί. ᾿πίθηβ ἐγ οὗ δχρίγαίομ 

[4118 οθα ἐμ ἢγϑί οὐ ἰαϑὲέ ηοτᾶ. ἴῃ ἰῇ ΓΟΡΓΊΟΥ ὁ8480 ἴθ δᾶΥθ 

ἐπ ὑγοΐίκθῃ (ἰβοϑίοββοπ᾽) δοοϑῃΐ, 6. 5. ὀμ[ἐ (ο 6), ἐάμίκηε (Ἵ 

8Δ0146᾽, σάγίπα ('ογον }, ἴῃ (6 Ἰαξέογ {π6 δἰ υγγθὰ (68 ἢ} }86π᾽}, 

6. δ. ζἀδάα8 (πη, 1665), ἐνᾶϊπα8ϑ (Ὧι ουθυβονίηρ᾽), ἐαῦ καϑ8 

(8614 εὐδίας (πο}). Νὸ βαυοίααίίομ 866 πὶ8 ἰο ἐαῖκο ρδοθ σι] ἢ 
ὈΓΟΚΘΠ δοοθηἰιδίίοη, ἰἢ6 γοΐϊοθ-ϑίσθθθ ΒΘ ΚΘ ῊΒ βίθδγ, Οἡ ἐῃθ 

ΟΘΙ δῃὰ ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΡΥ͂ ΡοϊΪῃὺ 866 π|8 ἰο Οχὶϑὺ ὙΠ β]υγγοὰ 80- 

ορηπίαδίϊοη. ΚΚυγβοπαὶ βαγ8 οὗ ἔπ ἰϑέΐεν δοοθηΐ, ὑπαῦ ἃ ἰθᾶρ ἰδ 

δᾶθ ἰοὸ ἃ ᾿ἰρθοῦ βίθρ, δο (παΐξ βοῇ ἃ σόονοὶ ϑρΡρθδῦβ, 88 ἰΐ 

ΘΓΘ, ΘΟΙΠΡΟΌΠΑΘα οὗ ὑτχὸο γονθ]8 οὗἨ γ᾽ 816} {Π6 γβί 18 ἀπδοοθηΐθά, 

ἴπ6 βθοοῃά δοοθηἐθά᾽", δπὰ {πΠδΐ 4180 ἃ “}1}1πρ (αἸκ68 ρίδοθ Ὀθένθθη 

(Π6 τβέὲ ἀπὰ {Π6 βθοοῃὰ ϑίθρ. Τὴ ΒΘΟΟΒΆΡΥ Ροϊπὶ --- ὙΠΟ ἴῃ 

ΔΗΥ͂ 6486 ἰ8 ᾿πβίρῃηιβοδηΐ -- ἰβ ἰδπι8 διυπϑίοα Ὀθίοσθ ἔπ οἢϊοῦ 

Ῥοϊπί,. ϑδίονοιβ Ῥμῃοποί, 8 208. αἷ8δο ᾿πάϊοαίθβ [ἢ 8 δοοθῆΐ 88 ἀου]θ 

Ροϊηίοά. Μυβί 6 ΠΥ Βρθακίηρ {πΠ6 Ὀγοκθη ἰοπθ 18 ἃ 8[π|ρ016 [ΔἸ] Ἰηρ. 

6 ϑ᾽αγτοά δἰ ΘΓ 8 8016 γἰϑίηρ (,χ ) οΥ ἃ Θοπιδἰ παίίομ οὗ 8 τἰβὶπρ 

δὰ ἃ ᾿ἰογοὶ ἰοπο (7, ). 
ΒΕ ὁπι. ΤΠ6 ἀυδη ν οὗὁὨ 80116 0168 γγὰβ ἰδίκθῃ ἰοὺ 1116 ἰηἴο δοοουπὲ ἴῃ 

{6 ο]άον ἱηνθβιϊ ζαιοηβ οα 10}. Δοοθηίυδίίοη. ΒΑγδμΟΒκὶ ἀπά Η.  οὔοΥ 

ἷπ ἐποὸ Εδϑὲ 110}. ἑἰοχίβ Ρ. ΧΥ͂ 8βαᾳ. γον Πρ οὴ ἔμ6 τοἰδἰΐοη οὔ (ῃΐ8 ἰο 
π0 δοοοπί. Τπαὶ τ Π16} ἰβ ρα] ἰδῃθὰ ΠΘΓΘ 18 υπίογιπδίο! Ὁ ΟἾΪΥ ἐδθ ὃδ6- 

εἰπηΐηρ, οὗ ἃ βυβίοπιδίϊο οὀχροβίζϊίου οὗ μ6 Τἱΐῃ. δοοθηξαδίίΐοη, 80 ἐμαὶ ἰῃ ἃ 
ὍΟΥΚ ΚΘ ΟὐΓΒ ἰδ 18 ΟὨΪΥ ροββὶθ]6 ἴο ἰαῖκθ δοδοοιπί οὗ ἴξ ἱποϊἀθηΐα!γ. ΤΉ 
ομΐοῦ ροϊπίβ ἃγθ 88 ζῸ0]1Ὸν: 

Ι͂η 111Π|. ἃ αἰβεϊποιϊοπ 8 ἴο ὉΘ πιδάθ Ὀοένγθϑη ϑιογί, πιϑάϊῃπι Ἰοηρ δπὰ 
ἰοηρ γοῦ6 }]8 δηὰ βυ}14 0198 (Ὁ, νῷῦ ὦ). Ιλαυϊάθ ἀπά πδβ8]8, π ΐοἢ 
[Ο]ΟῪ ἃ ὙΟὟΘ], οδ ἴοι 006 ΟΓ {{Π 0 ΙΏΟΤΔ06. ΤῈῊῺΘ γαγίοεϊθα οὗ δοοϑηϊιδίΐοη 

ΓΘ Οϑυδθα ὈΥ̓͂ {Π686 αἰ ἴογθπσθβ οὗ ἀὐδηθεγ, ποῖ ΘΟΠΥΘΥΒΘΙΥ. 

ΠῚ πο ἐδαυϊοβυ]]αῦῖο ᾿ἰαυϊ41) ΓῸ]]οΟγΒ ἃ πιϊὰ ἀ]6 Ἰοηρ γτόονοὶ, (π6 δοοϑηΐ 
ΔΙ ΔΥΒ [8118 ὁπ ἔπ 6 βθοοπά πιογὰ οὗ ἐδ τουτὶ (...2), 6. ς. νᾶ! πα8. Μοάΐαπι 
Ἰοηρ 801140108 αἰτγαγβ πᾶγθ {π6 βἰαγτθὰ ἰοηθ. 

ΠῚ ἃ ἰδυξοθυ!δθῖο ποτὶ ᾿Παυἱὰ [01] ΟνγΒ ἃ πιϑάΐαπι Ἰοηρ γοῦγοὶ, (ἢ 6 δοοϑπὶ 

[4118 οα ἐμθ ἢγβι πιογὰ οὗὨ ἔπ 5801}168190 (ὐυὉ), 6. α. σάγ-πα, 68 1 νάαν]ηα. 

1) Ὑπαῖ τ πο} ὁ Ππᾶνθ 88] ἤθγο δῃά ἴῃ {πὸ 0] ονίηρς οχροβίϊοη οὗ 
180 ᾿Ιαυ 48, αἶθο πο] ἀν χοοὰ οὗὁὨ ἐπθ π888}8 ἴῃ 411 ο8868. 
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Βυὲΐ ἐξ 6 τόνοὶ 18 δμογὲ δά ἔπ ἐδυξοδυ] δίς ᾿ἰαυὰ τπιθάϊαπι Ἰοηρ, ἐδ ὁ 
βϑοοοῃμὰ πόγὰ οὗ ἱΐ, ἐμαὶ ἰ8, [π6 ἐμπὶγὰ οὗὨ [Π6 ΒΥ}14 016, 48 ἐμ δοοοηὶ (....9) 

θ. 5. να ἀαδ (μδπι6᾽), 88 ἰξ ὑαγγα8. ἴῃ {π6 Ἰαιίοῦ ο886 ἃ βμεδίηρ οἵ 
αυΔΉ  Υ ἰοοῖς Ρἷδοθ ἰπ οθγίδίπ ἀΐα]θοῖβ, 80 γοῦγο] Ὀθοομῖης τηϑάϊθπι ἰοπρ 
διά {πὸ Ἰαυϊά βμοτῖ, σαν ἀα8 Ὀθοϑπιθ ρακήἀα8. 

᾿μοη γον 6]8 (συ) οδῃ Θ δοοθηϊθά οἡ ἰδ ἢγβέ (2...) δηὰ οὐ ἐδ 
Ἰαδὲ ποσὰ (9), ὁ. ς. δύ{εἶ τῷὸε δύμω, 88 68 “)αδίϊοο᾽ Ξξ δμεμή]άαε. 

1 νὸ ΔΡΡΙΥ ἰπθ860 ᾿δΔνγ8 ἰ0 ἴμο ἰδ οἵὗἨ τνονοὶ βῃοσίθαϊηνς ἴῃ ὧν 
ΒΥ}14 0108, ἰγϑαϊθα ἰπ ὃ 664, 8 (ρ. 528), γὸ ἴᾶνθ {π6 [00] οσσίηρ τγϑϑα]ίϑ: 
σογά Ὀθοδηλθ σεγὰ, ἴ(μ6 ἤπαὶ 80118 010 τγὰθ ἀθρεῖϊνοαὰ οὗ ἔἐνχσο πιογδθ, ἣν 
ὈΘΟ81Π6 «5. απ δὰ ἃ πιοάϊυπι ἰοπρ τονοὶ (...2 δπὰ τοίδίπθα ᾿ξ, [π ἐδ 

ἐγαπϑιἐΐοη οὗ σόν ἰο σοῦ ὦν (ἐθν) ἔἄτγβε Ὀθοδιιθ «΄- (ἐγ); Ὀαὲ ἔμ πιοάϊμπι 
Ἰοπρ ΒΥ114010 ἀϊὰ ποί ἰοϊοτγαῖθ ἐπ18 δοοθηύαβέϊοι, ῳ πΟΟΟΒΘΆΓΙΥ δ,ΟΒθ, 

ἐπ8 σοῦδ. 

6 ΒΕ }Ὺ ἰῃ 8 664, 2 ἐμαὶ 58 πα “οἷ᾽ οὗ γα8 ἱξουά; Ὀθοδπιθ 8έμϑ σόγϑδ. 
ΤῊΘ βθοοπά Β0]}18 010 ὑοΐηρ ΔΌΟΙ δηθὰ 88 βυοἢ δηά ἰπ ἐπ ἤΌγηοῦ οῶ86 [Π0 ᾿, 
ἴπ {πὸ Ἰαϊΐου ἐπ γ, δ άϊηρ δ πιοτὰ ἰὸ ἴπ ργϑοθάϊηρ τπιϑάϊαπι ἸΟπρ γ τοὶ 

(Ὁ), ἔμ6 τοβυϊὲ νψδ8 ἢτγϑὲ οὗ 4] ωϑω. Τμΐβ δοοθηὶ ροβἱξίοη ΜαΒ ποί 
ἰοϊογαίθα, ἐπθγθ δῦοβθ ὥων, ἔπυ8β δέηϑ, 968. Ηδ8 ποὺ α͵80 ἐΐθὸ ἀδί. ρ}]. 
οἰ δεάπιϑ ἴτοτα οἰ δᾶηιδ Ὀθ θα Ὀγουρμξ δϑοιὲ ἴῃ {π᾿ 88 1}0 ΤΠ ΠΥ (6Ρ. ὃ 664, 2) 7 

ΠῚ ἃ βμογί σον] ν88 ἀγορροά ἰπὰ ἰμ9 Ἰδδϑὲ δ8ύ]}]8 0160 σοὶ 

δὰ ἐπ ψογα-ἴοπθ (8 664, 1. 2), {Π6 8υ}140]6 ἱπητηθα] αἰ Ὁ ΡΓΘΟΘ- 

αἴης ἰὑ τϑοϑῖγθαὰ 9 νογα-δοοθηΐξ ἴῃ [0 βῆδρθο οὗἉ ἃ βἰυγγϑθα (θῃ6. 

ΤῊῖθ πιοἀ!βορίίϊομ οαπποὺ ᾿αῦθ ἴα κθὴ ρ͵δ0θ ἰπ δβϑοϊυΐθ βπδ γ. 

Π,ο6. 86. ἐ07ὲ Ρϑ880α ἰηίο ἐδ), ᾿ηδίν. Ρ]. ἐοηιὴ ἰπΐο ἐδη18, ᾿Π8. 86. 

αἰκίηηλ ἰαίο αλῆδι, ᾿πβὲγ. 9]. αἰὲμιδδ ἰηίο αἰέδιδ, ρίγηὰ ἰαΐο λέγη. 

Ἀσοογάϊηρ' ἕο {ἢ18 {π6 ρθη. βῷ. αἐζηιοῆβ αἀμζίοῦβ δὰ δγίβθη ἔγοπι 

“αϊηιοη-ὸ6 Ἐαπιζίον- ὸ8 

10 ΠΔΥ Ὅδθ πιρηϊοηθοα Ἰαβεν ὑμαΐ ἴῃ ποπληα] ΘοΟΙΩροιπάβ, ἰΐ 

(η9 ἢγβέ τηϑη θοῦ 88 ὑη6 ψογά-δοοοπὶ οὗ {π6 ψ}1010 οοτῃρουπά, 

ῃ6 ΒΘΟΟΠα πΘ ΠΟΥ ΘΧὨΙ 8 (8 οὐὰ πογά-0η 0 88 ΒΘΟΟΠΟΔΥΥ͂ 

δοοθηΐ, 6. . ναϊϊεραζαῖκιὶβ 'ὰ ποτί]θ88 γουπρ' [6] ον }8:- ζεκϑξὶ πὶ 

᾿θϑαβίαγα ομ1]4᾽, δπα ἐμαὶ ΠΠἸκουγῖβθ συ 8] ἔοσταβ, ᾿ἢ ὑμΠ6Ὺ πὰ {8 

Ργθῆχ ρμόγ- Ὁγϑγ, ἰβγουρ", τϑίαϊῃ ἐμοῖς οὐ Μογά-ϑοοθπὲ 89 

ΒΘΟΟΠΔΡΥ δοοθηὶ, 6. 9. ρόγ-ἰδκέϊ Ἴο ΗὟ ογοῦ ρέν-υαξία εἰ “ἴο τἱάθ 

[Ὠγουρ ν᾽. 

8 602. β᾽ανοηΐο. ϑϑίποθ ἐπ δοσθπίυδίίοη οὗ ΟἹ] Βυ]σαγίδη 

ἷΘ ποὺ γοοοτάρᾷ δηᾶ {πὸ ρβοπϑίίο οἴϑηροθ οὗ ἐπθ ρῥγίπι. ὅϑἴδυ. 

δηὰ ΟΒυϊρ. ρουϊοάβ οϑδθυ ἱπϑυι βῆηοϊθαὶ Π61Ρ ἴογ {π6 ἀθίθγ! οι 

οὗἨ ἐπθ δοοοπέυδίϊοη (ορ. ὃ 281 τϑπὶ. 8 οχίγ), 6 ᾶἃγὸ οὐϊροὰ ἰὸ 
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ᾶγθ ΤΟΘΟΌΤΕΘ ἴῃ ἰπ6 ἢγβθί ἱπβίαποθ ἰὸ {0 Μοάδθγῃ ϑϑ᾽|δυοῃηίςο 

αἰ] Θοίβ. , 

ΟΥ̓ {8686 Ῥο θη, ϑογδθῖδη πα Ζθοῖβ δυο ρίνθῃ ὉΡ0 {Π6 ἔγϑθϑ 

ψΟΓα-Δοοοηΐ, ΤΉΘΥ δοοθηΐ 811] τ οΣ 8 ἴῃ {Π6 8816 Ροβί(οη; Ῥο] 8 

88 ἐπ δοοοπὲ οὐ ἐδ ρθη, ϑογαίδη δηᾶὰ ΟΖ οη ἐπ ἢγϑὲ 

ΒΥ 140]6. 

Αποπς ἐπ6 ὝὟ3Ῥ᾽Ἠ οδὲ ὅ1αν. Ἰαπρύαροα ῬοϊδὈΐϊδη ργοϑογυθά (ἢ6 

ΠΟΥ ΌΪΘ δοοοπί, ἰδ8 πηδίουϊαὶ] ἰδ ΠοῦΘ ΠΟΥΘΥΟΡ οὗ ἃ [ἰπκϊἐθα 

Ὠαίυγο. ΤΏΘ ᾿αησυᾶροβ οὗ βρ60141] ᾿πηροτίδῃοθ ἂἃῖθὸ (6 ϑοιυί(ῃ 

ϑΙανοπΐο Ἰδηρααροθ (ϑουνίδη- Οτοαίϊδη- δ᾽ ονθηΐδῃ δηα Βα]ρανδη) 

δΔηαὰ {Π6 Ειυδδίδῃ ἀϊα]οοίθ. ΤὮθ86 τοργθϑοηῦ ὁπ (Π6 ψΠ016 (86 

ὈΓΪπι. 5] ανοηΐὶο δοοθηξυβίίοη. Βαΐ ὁ τηυϑὲ 6 ποίϊὶοοά ἐπαὲ ἰῃ 

ἐμ6 στϑαίθϑέ ραγί οὗ {π6 ϑουνίδη- Ογοδιϊδῃ αἰ] θοίθ, ἴῃ (Π6 80-68|164 

ϑιοκανίαῃ ἀἰα]θοὶ (,. 6. ἴῃ ἐπ6 ἀϊαϊοθοῖ, ἴθ στ ΐοῃ ἐμ6 πθϑαΐ. ἰπέθυ- 

τοραίϊγθ ργοποὺπ ἰβ δέο, ἴῃ δοπέταδὲ ἰο δικαυΐδῃ, πῆθγα ἐπίβ 

ΡΙΟΠΟᾺΏ ἷἰβ ὁα), 84 881 Πρ οὗἨ ἁ {π6 ῥυὶποῖραὶ δοοθηΐ [88 ἰβκθῃ 

Ρίδοθ ἰπ ϑι οἷ, ἃ. ΤΏ ΠΠῸΙ {πα ἰξ γγὰ8 ἐβγονγη ὈΔΟΙ ἔγοπι [8 οΥἱρῖπα] 

ΡΟΒΙ ΠΟ ΠοᾶΡ ἃ 580} 40 ]6 ἔγοτῃι ἐπ6 Ὀορίηπίηρ οὗ ἴπΠ6 ψογά, 80 {πδὲ 

ἰξ ΟἸ]Ὺ ργθβογυϑὰ 18 οἱἀ ροβίξϊοῃ σῃθῃ ὁ οΟτὶ βίη} τοϑίθα οὴ 

{π6 βτϑὲ 8υ}14 06. 

ΤΉ 6. δ. οῃ δοοουπὲ οὗ Βτ188. πόθ Βαϊρ. ποθ βοτ.-ὅξοκαν. 
πόδϑδη, (ἴτοπὶ "μοϑὅη) Ἐοζίδῃη. πϑὺὺό ὸ οἂῃ ἀθάυοθ ἃ Ηῃ8] 

ΒΥ]Π]ΔὈΪο δοοθηξτπδίοη ἴος ΟἹ ΒΌΪΩ. πέεβᾳ δῃᾷ {ὑγμοῦ ἴῸΓ ῥγίπι. 

81]ν. "πόδα. 

Ἐθπι. ΜΆΠΥ ΘΧΟΘΙ]οπὲ ὑγοαιϊθοθ ἤν ὈθΘ6η πιϑδὰθ οἡ ἐδ δοοθηϊαδίίοι 
οὗ βἴηρ]ο δ51αν. Ἰδηρυδροθ δηὰ ἀϊβοοίβιυ Βαξ 4 ἰγθαϊιηθηΐ οὐ (0 ΜΠ0]6 
ΒΙδυοηΐο δοοθηξυδίϊοη ἰῃ ζΘΏΘΓΘΙ ἰ8 8ὲ}}} υσαπίϊηρ, δῃᾶ βίποϑ πιῦ Κπον]θαο 

οὗ πο τηοάογῃ 8] υοηΐο ἀϊδ] οὶ 18 ἰηβυβοίοηξ ἕο ἀηάἀογίαϊκκο ΒΟ} 8 ὑἐγθαίηθηῦ 

δΔηὰ [0 ὈΘ 8016 ἰο ἀγα ΘΟΠΟ]Β10Πη8 ἴον ἐἢ6 ρῥτὶπι. Ά1αν. ρογίοὰ, 1 ἰϑατθ οἱ 
ὙΠ (Π 6 δθοντθ Βἰηίβ. 

Βτνυρπιδπη, ᾿Ἰοπιρπία. 86 
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Ὄπ στ Ὁ 

ὌΦΌ, Θ 

χῷ 

---- ---ἔ ----ἔ - -----.------.-----.-. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΟΟΒΒΕΟΤΊΟΝΒ. 

. 101. 6 τοδὰ Νδηχ ἴοσ Νίδῃγ. 

. 15]. 6 τοδά ἴῃ [ὉΓ ἷπι. 

. 81}. 8 τοδά Οἀογπδηΐϊο ἴον Τουςοηΐο. 

. 18 Ἰαβὲ Ἰἴπο τοδὰ ἀν δχ ἴῸυ ἀγο2. 

. 94]. 18 ἀπά ὑ. 406 ]. 19 (ςρ. αἰβδο ὑ. 958 1. 22, ὑ. 2714 ὃ 854. 1. 8. ῥ. 850 
Ἰ. 7 ἔτγοπι {πὸ Ὀοἐίοπι) οσουγ8 {πῸ τοοὺ 854ῆ αἱί-, ϑᾳμαϊά- ἱδοϊπάοτο᾽, Β΄'ποο 

Αν. βοὶμἀανοί , ΙΝ 8 Ὀθοη αβδίηοᾶ ἰο {πὶ8 τοοί, ὈΘΙοΟΗΡ 8 τγαῖθοτ 

ἴο δζοια- ᾿ον ἔγοπι ἤῬϑζαπαάκ- (οη (πὸ ὦ ἰπ (Π6 τοοὐ-ΒΥ}18 016 δοέηεἰ- 
ΟΡ. ὃ 94 ρῥ. 89), “1 }}16 ΑΥ. δἰ4- ἴῃ πὸ 8. βίπᾳ. ορί. ρογῖ. ἀἰ-δίᾶ- νὰ 
“αἰσιὶ πᾶν ον, ἀρβίγογοα᾽ ΘΟγγοθρομάβ ἰοὸ ϑΚγ. οκίἀ- (Βοος ἨδΌΒΟΗ- 

Ἰλδὴη Ζίβοιγ, ἃ. ἀοιυΐβοῖ. τποῦροη]. (ἀ656]|]86ῃ. ΧΧΧΥΙΠ 424 ἢ, Βυτκ 

ΚυΜπ8 Ζίβοιν. ΧΧΙ͂Χ 8358 6), (πὸ τοοῦ πιυϑὺ ῬΡΥΟΌΘΔΌΪΝ 6 ρὰὶ ἄονσι 
ὙΠ ἃ Ρδ]αία] βουπὰ 88 δζλαϊςί-, δὐλαϊα- (οἵ. 8 400) ἀπά 11}. εἰδυγὰ 
δΚαϊδίὴ8 Ὀ6 οΧρ]αϊποά δοοοτάϊηρ ἰο 8 467 (ὁρ. 4180 ἃ 414 τοπ.). 

. 228 8 280 ]. 2 γτοδὰ Ὀογάονιπρ [ὉΓ Ὀοδγάϊηρ. 

. 2324 Ἰαβὶ ᾿ἴπὸ Ὀυΐ 4 τοδὰ ἴον βοτγδαῦὺ. ἴον ἴον. βοτδῦ. 

. 288 ]. 8 τοδὰ δεμοῖν- ἴον πβϑιοζγϊ-, 

. 820 8 4871 }. 1 τοδὰ [γν. Βτῖξ. ὃ ἱπ: ΠΑ} ἀπά ἰπ {π6 σοπθἰπαίίοη 4: διὰ 

δἀὰ Ο(ἷν. ὑπὸ “θυϊίοτ᾽ Ὑ ποῖ ὈΥ πιϊδίακαο 88 Ὀδθὴ Ῥυΐ 88 8π ὌΧδμρ]θ 
ἰο 8 4880) αὐ {πὸ οπά οὗ α) ἴῃ 8 487. 

. 826 1]. 10---11 οπιῖέ Οη πᾷιιδὲ. ..... Ι ὁδημποὺ Β8Υ. 

ΑΒΒΕΒΥΙΑΤΊΙΟΝΞ. 

Ακμ8. ΞξΞ-. Απρὶο-βάχοη. 

ορῆ. -ξε δοηοη ὈΥ ἶγ6 [ΌΥΤη. 
ἔγ. Ξξξ ἔγοῃι. 

ΜΗ6. -- Νιάά]6 ΗΙρῚ Οαογπιδη. 

ΟΗᾺ. -Ξ- ΟἹἀὰ Ηἰϊρῖ αδγηδη. 

ΟΒ. -Ξ ΟΙὰ ϑαδχοη. 
Ῥτΐμ. ἔ, Ξξ ρῥυἱ ἶνο ΓΙΌΤΤΩ. 

-ο κα ΠΝ 

, .) εν Ῥείο ὈὉν ὦ. Οιίυ. δταιθίϑαί, 







ΡΤ β΄ πμππ! 
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